عم

موالان عبد اهلل
عون و دمحم

عم

موالان عباس

عم

موالان عيل اکرب

عم

موالان عيل اصغر
موالتنا رقیة

عم

عم

موالتنا سکینة
موالتنا ز ینب

عم

عم

موالتنا شہرابنو

عم

موالان عيل زین العابدین

عم

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

سالم

مرايث

مامتي نوحه

چہمل موالان حسنی

عم

فہرست
رمق

مطلع
موالان عبد اهلل

عم

صفحة

سالم
 ۱رنںیموسےئوہہتسخنتدواہل
وہئےہ
رچ يي
 ۲رسورےنرکالبءںیماشدى ي
 ۳ریبشرکالبءںیماشدىراچءرےہںیہ
راچئاشدىرکبوالبءےکنبںیم
 ۴ہشےن ي

۲۲
۲۴
۲۸
۳۲

مرايث

اھکئےہ
 ۱ریبشےنوترنںیمبجعاشں ِد ي
 ۲ایکوخبےہاہجنںیموتریقِرکالبء

۳۸
۴۲

مامتي نوحه
کاشدى
 ۱وھبےگنیلہنمہرکلبںیموهدنچرہپ ي

۴۹

اپئاک
 ۲ریبشےکرھگںیماشدىےہاوررطقهںیہنےہ ي
کرکبںیماشدىےہؤمونمں
 ۳رکبوالبء ي
 ۴اہےئرےدواہلرنںیموھجاج
عم
عون و دمحم

۵۳
۵۶
۶۶

مامتي نوحه

ھ ھ
 ۱ک
ت
ہ
تزبنیویکںہناکُپروںاےریمے ِدربلوعنودمحم
ي
ي ي
عم
موالان عباس

۶۴

سالم
 ۱ذحبوہےنوکےہرساشهاکآؤابعس
 ۲کشموملعاُداسےہدرایاُداسےہ
 ۳ش
وفجربمیپاجسایاجاتےہ
ِن ِان ِ
مامتي نوحه
 ۱آایےہملعاوردملعارہنآای

۶۸
۷۶
۷۳
۷۶

ھ
 ۲ابزوےٹکےھتنکیلاِکوحہلصابقياھت
۳
اپئوت ِپاےنےھجتاجاگیئہنیکس
ي
 ۴درایہپےہرہکامدملعاررمایگ
 ۵درایہپاُاھٹوشردملعاردملعار

 ۶درایہپوشرےہہکدملعاررمایگ
ش
 ۷دوالھکےکرنےغںیمدمحماک ِناںےہ
 ۸روےتںیہوخمغاردملعاردملعار
اھبئاالیکےہ
 ۹رسوروکلتقمںیمآدعاءےنریھگاابعسآاجؤ ي
کوهراتوه ّساےٹاکاعمل
 ۱۶اعوشر ي
 ۱۱مغِابعسںیمرمکمخےہ
 ۱۲اممتِابعسرکےتاجےگنیئ ي

۷۹
۸۲
۸۵
۸۹
۹۳
۹۵
۱۶۶
۱۶۴
۱۶۷
۱۱۶
۱۱۲

موالان عيل اکرب

عم

سالم
کتّیمرقار ِدلوکرگمںیہنےہ ي
 ۱اُاھٹوت يلےہوجاں ي
ِموہاگ ي
دُجائاکبجداغ ِ ا
 ۲اربک ي
ک ي

 ۳اربکںیہمتولعممےہایکامگنرےہوہ ي
 ۴ےٹیبےکانجزےوکاُاھٹانںیہنآاسں ي

۵
اہنتئںیمےسیکاُاگیھٹاربکاکانجزهرےنہدو ي
ي
 ۶نیسحلتقمںیمہیاکُپرےاہکںوہااھٹرهاسلواےل ي
 ۷ذرارہٹو ِد ِلطبسِربمیپدےتھکیاجؤ ي
شجووجاںرھکدى ي
 ۸زنیمِرکالبءرپہشےنال ِ

۱۱۶
۱۱۹
۱۲۲
۱۲۶
۱۲۹
۱۳۱
۱۳۳
۱۳۵
۱۳۷

اکِنولن ي ي
ي
 ۹زبنیےناہکرورکارامن
 ۱۶اشهوکاربکاکالہشيلمایگ ي

۱۳۹

ربچہنانچنیھک ي
 ۱۱بلقِ ِ ر
پےسومیل ي

۱۴۶

ھ
اچمئےہ ي
 ۱۲اہکزبنیےنرسورےسہکابجوغُل ي
۱۳
الشاربکوجاںےہاُاھٹؤںیہن ي
ِ
۱۴
الشاربکہپرسوکاکھجےئومیللتقمںیماہنتڑھکےںیہ ي
ِ
وکئنیسحےس ي
 ۱۵زینه ِجگررےسانچنیھک،وپےھچ ي
ِ
وجائںیمِکاکاچدنڈوابےہ ي
 ۱۶ہیرھبى ي
ِ
ِ
 ۱۷ہیِکاکلعلےہِک ِدلاکہیاہسراےہ ي

۱۴۲
۱۴۴
۱۴۷
۱۵۱
۱۵۴
۱۵۶

مرايث
 ۱اُتّمےکےئیلرمےگوجاںوھبےنلواےل ي
پوکاُاھٹاینیسحےن ي
 ۲بجالہش ِءي ِ ر

۱۶۶
۱۶۵

مامتي نوحه
۱۷۱

کتّیموکاُياھٹےنواےل ي
 ۱اےوجاںلعل ي
 ۲اے مارا کڑ یل جواں کہاں ھچو

۱۷۴

وکئارامناکِنلولں ي
 ۳رپوانڑچاھولں ي

۱۸۶

 ۴ریپىےہوجاںلعلاکالہشہناُاگیھٹ ي
کتّیموکاُاھٹےنواال ي
 ۵ریپىںیموجاں ِدربل ي
 ۶ہجیلکامںاک ِدلڑتاپراہےہ ي
 ۷اھتمرکاپ يرمکرنںیموجاجےتںیہنیسح ي
 ۸ےہجوہح ُکاںرسوراےجو ِررظناربک ي
عم
موالان عيل اصغر

۱۸۲
۱۸۶
۱۸۸
۱۹۶
۱۹۳

سالم

ھ
تب ُّس
۱
ےک مےنمیلعتِایبںدىےہ ي
ارغص
ھش
ت
ش
گ
ن
ک ييہپآوسناہباہبےک ي
 ۲ارغص ي
 ۳آؤارغصایپرےوھجول ي
آئرھگولچ ي
 ۴اےریمےوصعممارغصرات ي
دون ي ي
 ۵ابجوےناہکرورکرتتبہپدصا ي
ب
ت
ھ
 ۶وب يلابجوایپرےارغصاشم ييرھگآؤ ي

۱۹۸
۲۶۶
۲۶۳
۲۶۶
۲۱۱
۲۱۳

 ۷ریتاظملےنوجارغصوکاگلایےہ ي
ھ
رہ ي
وھجالئ يي
 ۸وھجالارغصاکامدر
ي
کوگدںیم ي
 ۹وھجےلںیمےہرقارہنامدر ي
ُ ۱۶دایھکابجواّلِچوتےہارغصاکمہےسڑھچاےئویل ي
لي
ُ ۱۱دایھکابجورورکوب ي

ِ ۱۲د ِلامدروہلےکاکشتنجںیماہباتےہ ي
اہ ي
آئرسرپاےریمےےھنن ِس يي
ِ ۱۳دنڈلھ ُ ا
چےہاشم ي

۲۱۵
۲۱۷
۲۱۹
۲۲۱
۲۲۴
۲۲۷
۲۲۹
۲۳۱

کوہاگ ي
لعارغصوکبجدنف ِ ي ا
 ۱۴ہشےن ي
ھ
وہئےہارغص ي
 ۱۵ربقِارغصہپامدراکپرىرھگولچاشم ي
 ۱۶لتق ھارغصوہےئگوریانوھجالوہایگ ي
ھ
 ۱۷ک
ت
ہ
تاکی ُدایھکارغصریمااہکںےہ ي
ي
ي ھي
 ۱۸وھکےئگ ُ
گاشمرھگولٹآؤ ي
وہ
ارغص
ریمے
وہ
اہکں
ت
ي

۲۳۷

 ۱۹امںمغزدهاکُپرىآاجؤایپرےارغص ي

۲۳۹

۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵

 ۲۶ریمے ےروصرںامہںںیم رباہکںےسالؤں ي
اہوگدىںیمآراہےہ ي
 ۲۱اھنناساِک ِس ي
لي ي
کبج ِدلالجےن ي
 ۲۲ایدارغص ي
 ۲۳ایربریغص ِ
وکئ ے ِپدرہنوہ ي
ںیم
س
ي
مرايث
 ۱ارغصوکےلےکبجےلچ ُلُس ِانرکالبء ي
 ۲بجےلچارغصوکاپ يوگدںیمرکیلنیسح ي

 ۳بجرنںیمنیسحارغصِ ےریشوکالےئ ي
 ۴وسےئوہاہکںاجےکریمےارغصانداں ي
 ۵وہگارےےسنیسحوجارغصوکےلےلچ ي
ت
ي
س
 ۶ےھنندیہشارغص ييءاداءمکی ي
 ۷رہاکیدقمہپوسےتچےھت ِسب ِطیفطصم ي

۲۴۲
۲۴۴
۲۴۷
۲۴۹
۲۵۱
۲۵۷
۲۶۲
۲۶۹
۲۷۱
۲۷۸
۲۸۲

مامتي نوحه
۲۸۶

 ۱ارغصِوصعممریتاوھجانل ي
 ۲اےواےئارغصالڈایل ي

۲۸۸

 ۳ہنشتدنہنیسحیر باولننیسح ي
الھجئارغصامںاسرىرات ي
 ۴وھجالریتا ي ي
 ۵وھجولوصعممہنشتدنہوھجانل ي
کاہشدتےہ ي
 ۶ےھننوصعمم ي
موالتنا رقیة

۲۹۱
۲۹۵
۲۹۷

عم

۳۶۱

سالم

ھ
ُتاکیدصادیقاخےنںیماباب ي
 ۱ا ي
 ۲دیقاخےنںیمہیاوحالرہیقوہاگ ي

۳۶۷

 ۳ویںرہیقےکبلرپ ُفاںےہ ي

۳۱۶

۳۶۵

مامتي نوحه

ھ
ُ
۱
ایپرےابابتولٹآؤ ي
ھھ
۲
ت ِزدناںںیم ُفاںایپرىرہیق ي
رکئ ي
ي
موالتنا سکینة

۳۱۳
۳۱۷

سالم
 ۱اکیابراورےھجموگدںیمےلولاباب ي
 ۲آؤریبشہنیکسےکوگرہےتنھچںیہ ي
 ۳اےاظوملںہنمتسڈاھؤںیمہنیکسوہں ي
 ۴نیبےھتہنیکسےکاشموہےنوا يلےہ ي
 ۵اہمترىاید ھںیمےسیکوھبالؤن ياباب ي
ھ
 ۶روروک
ت
ہ
تاب يلہنیکس ي
ي
ي ي

۳۲۳
۳۲۸
۳۳۶
۳۳۲
۳۳۴
۳۳۶

 ۷سکینة شبری ان ےھچ دخرت سالم ھی پر

۳۳۸

 ۸دیقىوہںںیماباباجں ي

۳۴۶

۹
۱۶
۱۱
۱۲

ھ
کہت ييےہہنیکسریمےابابوکالُبؤ ي
ھ
کہت ييےہہنیکسرورکآاجؤریمےاباب ي
گاباب ي
ایکایقتم ُگدر ي
م
ج
ي ھکوابابدصادوارگوہےکس ي

 ۱۳ہیےتہکےھتہشِواالہنیکسمہںیہنوہےگن ي
مامتي نوحه
ھ ھ
ک
تہنیکسرطضماےرمشہنانیلوگرہ ي
 ۱ہت ييي ي
موالتنا زینب

۳۴۲
۳۴۵
۳۴۸
۳۵۶
۳۵۲
۳۵۵

سالم
رہےہزبنی ي
 ۱آےنوکوتونںیمابآ ي
آئزبنی ي
 ۲ابت ي ي
کوتاید ي ي
آئرپدے ي
اھبئکتآولںوتذحبرک ي
 ۳وب يلنہبںیم ي
 ۴وب يلزبنیہکںیہنانزاُاھٹےنواال ي

۳۶۶
۳۶۵
۳۶۷
۳۶۹

اھبئ ي
 ۵وب يلزبنیالسمول يي
آئےہوندوھکی ي
 ۶رپدسیےس ُدایھک ي

ُاھٹئزبنی ي
تدصہما ي ي
 ۷اجؤلتقموکاّیھب ِسداھروہی ي
 ۸دےھکیدمہنیاسرازبنیےکآوسنؤںںیم ي
ک ھاُتّموک ِداھکؤزبنی ي
 ۹راهاامین ي
ھ
 ۱۶روےکک
ت
ہ
تزبنیہیرنںیم ي
ي
ي ي

 ۱۱روےکزبنیےناہک ِرهےئگرسوراہنت ي
 ۱۲زبنیہیوب يلرشحاکرظنمرظنںیمےہ ي
 ۱۳زبنیہیہہکےکروڑپىوپوھچہنایکوہا ي
 ۱۴اشهےتہکےھتاےریمىوخارہریمےالےشہپروےنہنآان ي

۳۷۲
۳۷۴
۳۷۸
۳۸۶
۳۸۲
۳۸۴
۳۸۶
۳۸۸
۳۹۶
۳۹۱
۳۹۴

وکئںیہن ي
 ۱۵ریبشاکرسےہزینےرپزبنیاکاہسرا ي
وکئوپےھچ ي
کولظم ي
 ۱۶ریبش ي
مزبنیےس ي

۳۹۶

روئےہولظممنہبربوس ي
 ۱۷ریبشوک ي

۴۶۶

ہ ھ
تيہنياہرانييزبنی ي
 ۱۸ریبشےناہکيزبنیي،ي مّ ي
اھبئاکویںاہھتاٹبایزبنیےن ي
 ۱۹رقابںہگِقحںیم ي
 ۲۶رکالبءآےکوب يلہیزبنی ي
ُھگ ھ
ِ ۲۱
ھ
ِکرطحاےنپُل توکنہبےلاجےئ ي

 ۲۲اہکروروےکزبنیےناِلہ ييحبصایکوہاگ ي
ھ
اچمئےہ ي
 ۲۳اہکزبنیےنرسورےسہکابجوغُل ي
رہےہزبنی ي
 ۲۴ایکبجعوطرزامںدھکی ي
کایکاشنےہ ي
 ۲۵ایکاتبںیئہکزبنی ي

ج
ب
گ
ن
ي
 ۲۶ےسیکریبشریتےدعب ييزبنی ي
اھبئاہکںاجےئزبنی ي
 ۲۷وہاذحب ي

۴۶۲
۴۶۶
۴۶۸
۴۱۶
۴۱۲
۴۱۴
۴۱۶
۴۱۸
۴۲۲
۴۲۵
۴۲۸

 ۲۸ونےسرپدسیاجرےہںیہ ي
ھ
اجئ ي
اچہپئںیہن يي
 ۲۹ونواولںےسزبنیآج ي

۴۳۲

 ۳۶ہیاکپرىزبنیِہتسخنت ي

۴۳۵

مرايث
 ۱پہنچو حرم مدینة ما کر بل ےن شام يس

۴۳۹

 ۲بجرمشےناھجب ِدایعمشِوتبلوک ي
 ۳زبنی ِراضؤ ربےکرکیپاکانمےہ ي

۴۴۵
۴۵۲

کدصا ي
 ۴لتقمےس ُسزبنیِدایھک ي
مامتي نوحه

۴۵۵

 ۱اُڑجےنمچوکرکیلرکلبےساجےئزبنی ي
 ۲آالمواصمبئںیمرِگاتفرےہزبنی ي

۴۶۵

کدوھمواوالی ي
 ۳الہِرحمںیمروےن ي
۴
آئےہرسےلھُکزبنیابزا ِراشمںیم ي
ي

۴۶۸
۴۷۶
۴۷۴

۵
وہےئزبنیےمیخےستِکل ييي ي
ےتہک
اھبئ
اھبئ
ي
ي
ھ
تہیرھگوتبساُڑجایگ ي
الئ ي
 ۶رھباہیرھگںیم ي

۴۸۶

  ۷ےوسکںاکاقہلفاجراہےہاشموک ي

۴۸۴

۴۷۷

 ۸اکپرىزبنیرطضمریمےنیسحآؤ ي
 ۹اجراہےہرکالبءےساکرواںزبنیولچ ي
لعزبنی ي
 ۱۶وخارہِاشهزبنیدرتخِ ي
 ۱۱زدنهاترخیِرکالبءزبنی ي
اھبئاکالہشےہ ي
 ۱۲زبنیےہرکالبءےہاور ي
ھ
اجئےہاشماّیھب ي
 ۱۳زبنیاریسوہےک ي
 ۱۴زبنی ےاچدررھپىابزاروںںیم ي
کاریسىاکایکاحلاہکاجےئ ي
 ۱۵زبنی ي
 ۱۶زبنیوکامگںبکاھتہکرشحاپبوہاگ ي
اھبئذگرایگےہ ي
 ۱۷زبنیاکاحلایکوہ ي
 ۱۸ہشِواالےنرفاماینہبزبنیہنربھگاان ي
ھ
انُسئےہ ي
 ۱۹اعوشراکاوحالزبنی ي
آئزبنی ي
الئزبنیانانےکروزےہپ ي
 ۲۶رکلبےساُڑجارھگ ي

۴۸۷
۴۹۱
۴۹۴
۴۹۸
۵۶۶
۵۶۴
۵۶۶
۵۱۶
۵۱۳
۵۱۶
۵۱۸
۵۲۶
۵۲۳

۲۱
ہشےنوداعوہرک ي
اہک
ھ ھ
ک
ترورکزبنیرطضماہےئانیسحواےئنیسح ي
 ۲۲ہت يي ي
وکئزبنیےس ي
 ۲۳ایکمغوہربادراکوپےھچ ي

۵۲۶
۵۲۸
۵۳۱

 ۲۴اسیکایقتمزیخہیرظنمزبنیےنداھکی ي
 ُ ۲۵ھ
آئےہ ي
زبنی
ےک
ل
ي
اھبئرنںیمزبنیاجےئاہکں ي
 ۲۶امراایگ ي

۵۴۱

 ۲۷مدینة جدانال تقبلینا

۵۴۶

اجؤن ي ي
 ۲۸ںیمرھگںیمہناجؤن يںیمرھگںیمہن ي
مص ھ
 ۲۹وادمحمهوا ينبنااه ي

۵۴۹

موالتنا شہرابنو

عم

۵۳۴
۵۳۸

۵۵۲

سالم
 ۱ابجواکرگجرھتّاےئہنویکں ي
دون ي ي
 ۲ابجوےناہکرورکرتتبہپدصا ي

۵۵۶
۵۵۸

 ۳ابجوونںیمآےکاکپرىالسمول ي
 ۴دایھکابجواّلِچتےہارغصاکمہےسڑھچاےئویل ي
 ۵دایھکابجورورکوب يلارغصاکاخ يلوھجالےہ ي
چ ھ
 ۶روروےکوپ ھت ييےہابجواشہِزنمےس ي

موالان عيل زین العابدین

۵۶۶
۵۶۲
۵۶۵

عم

۵۶۸

سالم
 ۱آدعاءرحموکلثِمِہنگاگرےلےئگ ي
 ۲بجہکااممزنیاابعلاسرابںےہ ي
 ۳دای ِراشمںیماعدباکاحلایکوہاگ ي
 ۴بشادنریھىاورزنملدورےہ ي
 ۵اعدبےک ُرکرےہںیہدقماشمآےئگ ي
سادےتلچےتلچ ي
 ۶رکبوالبءےستِکلے ّ

ِم ي
 ۷ےتہکےھتزنیااعلدبںیمتوکاتسےکایک ِ اي

۵۷۲
۵۷۴
۵۷۸
۵۸۶
۵۸۲
۵۸۵
۵۸۸

 ۸اٹُلوہااِکاقہلفرنےسک اہ اتوہا ي
 ۹ےلےکاِکاقہلفمغزدهاسرابںلچراہےہ ي
تےہ ي
 ۱۶رجمااُےسوجالیروروجنرنت ي
۱۱
رجمئدیقےسبجاعدب ےرپوھچےٹ ي
ي

۵۹۶
۵۹۳
۵۹۶
۵۹۸

 ۱۲وابجارلمحےھتزدناںےکزساوارہنےھت ي
مامتي نوحه

۶۶۶

 ۱الہِزعارکومغرامی ِرانوتاںاک ي
 ۲ےلاجرےہںیہاظملاجس ِدانوتاںوک ي

۶۶۴

چہمل موالان حسنی

عم

۶۶۸

ت
 ۱ار عبيںےکوسوگاروںاولداع ي
وہئسلجم اپبایانیسحایانیسحاینیسح ي
 ۲آجملہچ ي
ک ي

۶۱۲

 ۳اعوشرےکدنولظمماٹُلہیاُاکسملہچآایےہ ي

۶۱۵

۶۱۱

ومالاندبعاہلل

عم

السم

رن میه سىۓ ہو خستي تن دولہا
رن میه سىۓ ہو خستي تن دولہا

بے دفن ہو  ،ہو بے کفن دولہا

تم کو پ یاسا کہوه  ،صہ ید کیوه ؟

یا کہوه تم کو بے وطن دولہا

رو ِز عاسىر کیسی سادی رچی

ے یا غم زدہ دلہن دولہا
خوش تھ

ني یاراتی  ،ني شرپت و مہ یدی

ے سادی میه پنجتن دولہا
پر ت ھ

چھىڑ کر ہاتھ  ،ساتھ دلہن کا

تم ہوۓ رن میه گامزن دولہا

ُ
جب اتھا سىر "مارو دولہا" کو

پب پکارے شہ زمن دولہا

ہوگا چہرے ني خون کا صہرا

اور سجا تیر سے یدن دولہا

بِ ِنِ

خسن دولہا

خاک پر اپڑیاه رگڑبے ہوۓ

ے تم
مر گۓ

ہاۓ پوساک خون میه ڈوب گئی

اور ہوا یائمال تن دولہا

کس خگہ پر دلہن ت مہته ڈھویڈے

ہے تھرا السىه سے ني رن دولہا

کم سئی میه سکیتي پیوہ پئی

ے کاپوه سے رتن دولہا
اور چھۓ

ے
ے لگ
گل سے رخسار پر طما نچ

ے میه پ یدھی رسن دولہا
اور گل

مجھکو آ کے نجالو ظالم سے

ني سکیتي کے ہیه سخن دولہا

جب پ یاه کربے ہیه پرہان ہدی

ساتھ روبے ہیه مرد و زن دولہا

اے خسامی پو کر لے آج دعا

خوش و خرم رہیه دولہن دولہا

سرور نے کربال میه شادی رچی ہوئی ہے
سرور نے کربال میه شادی رچی ہوئی ہے
اور الڈلی سکیني دلہن بنی

ع بد اہلل

ہوئی ہے

آۓ لے نے ج بگ کی رزا شہا سے

دل میه تو بس شہادت کی لو لگی ہوئی ہے

ے ہیه بھائی جا ه کی
ے نہیه رزا شہ کہت
د بت
تو

آخری

چہري

اتر

بشائی

گ با

زبدي
بھر

بچی ہوئی ہے

اک

راز باد آبا

والد نے جو وصیت آخری میه کی ہوئی ہے

بام حسین لے کر بی با تو سر

ک بابا

ب ِچٹّ
ک
ھ
ل
ی ھی ہوئی ہے
یي میرے باس ا کی
خط دبکھ بھائی جاه کے فرمابا شاي دیه نے
ے سنی ہوئی ہے
میه نے بھی اک وصیت ا بس
ہر شاه میری ترالی شادی کرونگا طف میه
گر میرے گھر میه ہر سىه الشیه تڑی ہوئی ہے
شہ نے تڑھا نکاح اور دخیر کو دی دعائیه
بابا کی آ بسىىه سے آ نکھیه بھری ہوئی ہے

ے بائی نہیه ہے ق طري
سربت بالئیه کیس
مہ بدی بدل یي دب با جوه میه ربگی ہوئی ہے

فوج عدو میه اس وقت آواز اک س بائی
مردوه کی تم میه ک با اب ا بنی کمی ہوئی ہے
دلہن کا ہابھ چھىڑے رن میه جال ہے دولہا
ے دکھ با دلہن جلی ہوئی ہے
ے بیچھ
اور بیچھ
دولہا کہاه ملوگے ؟ جنت میه اے سکیني
بابا یي جاىه فرباه میری گھڑی ہوئی ہے
ے کو مار ڈالو
آبا ہے رن میه دولہا  ،دو لہ
ترغے میه دشمنوه کے ابک دھن ابھی ہوئی ہے
آ بسىه نہابا

بارو

دولہا کا بام

ل بکر

ماتم کی صف سماه میه دنکھى بچھی ہوئی ہے

توبھی چھری شمر

کی اور توسگايء

احمد

اس وقت ز لزلے میه دب با ہلی ہوئی ہے
سىبا ہے دھول اوڑھے صحرا ء طف میه دولہا
چ
اور اس طرف د لہن کی جادر ھنی ہوئی ہے
ے کس کو نکارے نے کس
ے ہے جب طما بچ
ل گت
ے طف میه تڑی ہوئی ہے
بابا کی الش جلت
ے دو میری بالی
کہنی ہے رونے رونے ر ہت
یي آخری بشائی بابا کی دی ہوئی ہے
ترہان دین

مولی ہر دم رہے شالمت

دربار اتزدی میه عرضی میری ہوئی ہے

شبیر کربال میه شادی رچا رہے ہیه

شبیر کربال میه شادی رچا رہے ہیه
ابن حسن کو مولی دولہا ب نا رہے ہیه
زینب سے بولے سرور اک شان ہم نرالی
کرب و بال میه بہ نا سب کو دکھا رہے ہیه
ُ
بیٹی کو میری الؤ  ،دولہن اسے ب ناؤ
بھائی سے جو ک نا بھا وعدہ یبھا رہے ہیه

ُ
ع ند اہلل کو بال کر دولہا اسے ب نا کر

بیٹی سے عقد

نڑھکر سب کو س نا رہے ہیه

مہنگا ہے جوں سے بائی سربت کہاں می ّسر
جون چگر کو ئی کر تسکین با رہے ہیه

ُ
ل
ے میه سب نرائی
دولہا د ہن کو الۓ خیم
دبکر دعائیه مولی آ تسىں بہا رہے ہیه
عالب ح ناء ہے دلہن کس طرح مني سے بولے
دولہا ہے کشمکش میه ن ظربه جھکا رہے ہیه

ْ " آئی آواز دست رن سے
"ھل من مبارر
جوش ہو کے بولے دولہا لو ہم بو چا رہے ہیه
گھیرا گٹی سکیني رو رو کے بولی  :صاحب
ُ
ل
کچھ دنر کی د ہن کو ییوہ ب نا رہے ہیه
ُ
ل
د ہن سے بولے دولہا ہے وقت امتحاں کا
ہم چاں ب نار کرنے ع ّمو پي چا رہے ہیه
دلہن رہی نڑ یٹی رن کو شدھارا دولہا
ُ
ل
د ہن کو سب نرائی دھارس ب ندھا رہے ہیه

ُ
ب
ل
ل
ل
ق
یس کھ پي آگے د ہن کی آہ و زاری
ے والے آ تسىں بہا رہے ہیه
محلس میه شین
ہو طىل عمر با رب نرہان دبن شہ کی
ُ
عم میه حسین کے جو روکر رال رہے ہیه

شٌ نے رچائی شادی کرب و بال کے بن میه
شٌ نے رچائی شادی کرب و بال کے بن میه
سرور کی شاہزادی دلہن بنی ہے رن میه
ابن حسن کی شادی ہے آج شٌ کے گھر میه
من ظى ِر حق یہی ہے شادی بھی ہو سفر میه
ے بن میه
ے شبیر تپت
وعدہ وفا کر ی نگ
دولہا کو بھی وصیت بھائی کے شابھ چابا
مشکل کا وقت آۓ مولی کے کام آبا
یي فاطمي کا چابا باقی ہے بنجتن میه

دولہا کو جب وصیت بابا کی باد آئی
چ
ٹ
پ
ک
ے
بازو کی ا بت
ھی شبیر کو ِد ھائی
ُ
ب
ابک ہوک سی ا ھی بھر ف
لب ش ٌِ زمن میه
ِ
بھائی کی جب وصیت ِدکھالئی شاہ دبه کو
ے شٌ دبه یب زبن ِب حزبه کو
ے لگ
ک ہت
ُ
ے ہم احڑے ہوۓ چمن میه
شادی رچاتی نگ
مہ ندی ہے اور یي سریت کیسی ہوی یي شادی
دلہن بنی ہے دیکھى بانو کی شاہزادی
آۓ ہے سب برائی ِاس غم کی انجمن

مشکل میه ہے عروسی صحراۓ کربال میه
ِابن حسن کی شادی ہے شاباۓ قضا میه
ک نا دھوم دھام ہوئی ہونے اگر وطن میه
آئی صداۓ ھل ِمن دلہن کا ہابھ چھىڑا
افسىس با ق نامت زوجً کا شابھ چھىڑا
ہونے شہ ند حق بر دولہا چال ہے رن میه
چ چ
ھ
دولہا نے کھائی بر ھی لنی ہوا ہے شیني
مہ ندی یي سىکھ بائی بیوہ ہوئی سکیني
شادی کا حوڑا ہاۓ بدال گ نا کفن میه

حوه میه یہا چکا ہے کچھ دبر کا یي دولہا
گھىڑے سے گر رہا ہے کچھ دبر کا یي دولہا
آفا کو بھر پکارا طاقت یہته بدن میه
دولہا کی الش بر جب م نداه میه آۓ سرور
ُ
ے ابھاۓ سرور
الشٌ حوان کا ہے کیس
ہر سمت حوه لگا ہے دولہا کے پیرہن میه
مولی برہان دبه نے جب یي ی ناه س نابا
مجلس میه مؤمیوه نے کہرام ہے مجابا
چھابا حستن کا غم برہائی انجمن میه

ّ
ہر دل کی ہے ت م نا ہر دل کا مدعا ہے
لب بر بدیم ا بت
ے ہر دم یہی دعا ہے
مولی کی با ق نامت حوشبو رہے چمن میه

رمایث

شبیر نے تو رن میه عجب شاه دکھائی ہے
شبیر نے تو رن میه عجب شاه دکھائی ہے
بیٹی کو ج نگ کے م نداه میه دولہن ب نائی ہے
گویا کے مہ ندی الل لہو سے لگائی ہے
اشکو سے پھىل یدلے یي جوزی سجائی ہے
دولہا دولہن کا شاپھ ہے یا کہ جدائی ہے

اہلل

کریال میه تو

شادی رجائی ہے

ے گف نگو میه دولہا اور دولہن
ے میه بیٹھ
خیم
آئی یدا کے ج نگ میه جلو اب ابن حسن
دولہا جال ہے رن میه شہادت کی ہے لگن
ے سکیني حشر کے دن
فرمانے ہے ملی نگ
ج نگ میه سىاری دولہا کی اک شاه سی آئی ہے

اہلل

کریال میه تو

شادی رجائی ہے

الل دولہن کا الل یي دولہا ہے وار میه
الل ب ندھا ہے شہرا عجب سی بہار ہے
ے میه تو ہار ہے
الل ہے یگڑی الل گل
الل ہے چہرا

ّ ُ
الل منور رخصار ہے

الل ق نا تو گویا کفن سی سجائی ہے

اہلل

کریال میه تو

شادی رجائی ہے

ے حسین
ے لگ
خنت کی بشرا دولہا کو د ین
ے حسین
ے لگ
آخر شالم دولہا یي پڑ ھن
ے حسین
ے رونے لگ
دولہا کا شیني جو مک
ے حسین
ے لگ
بچھڑی سکیني دولہا سے کہن
نے چین دل کے غم سے شہ کریالئی ہے

اہلل

کریال میه تو

شادی رجائی ہے

تیر و تیر کی شہ ناب ناه بج رہی ہے بہاه
جوشیوه میه غم کی دھوم مچی ہے مکاه مکاه
ہے مض طرب

سمین لرسیا ہے آسماه

دولہا دولہن تو ظلم و سیم کے ہے درم ناه
شربت کے یدلے جام شہادت یالئی ہے

اہلل

کریال میه تو

شادی رجائی ہے

ُ
اب جاگ اپھا م نداه میه دولہا یي وار ہے
دولہا کو مارو دولہا کو مارو پکار ہے
ک نا

ح
س
ُ نُ ہے

یي دولہا کا  ،یي ش نادار ہے

ک نا دیدیا ہے دولہا کا ک نا بس وقار ہے
ے آئی ہے
جوربه یي دولہا کی تو َبال لین

اہلل

کریال میه تو

شادی رجائی ہے

ُ
بشني دہن یي دولہا یي آقت اپر پڑی
دولہن کی یاد دل میه بسی رہٹی ہر گھڑی
ُ
پ
کریل کی شادی کی ہر ذکر تو ہے دکھ ھری
ق نل ہوا ہے دولہا سمیه میه ہے پھرپھری
ُ
س
ٹ
ھ
م
پ
ل کر ا ھائی ہے
دولہا کی الش شہ نے

اہلل

کریال میه تو

شادی رجائی ہے

داعی حسین کے ہے دمحم پرہان دبه
ذکر حسین یاقی ہے

یي شہ یالی قیه

اہل وال کے جاطر یي خنت کے ہے ضمیه
یاقی رہے مدام یي ظاہر کے جابسیه
ے قدموه میه گردن جھکائی ہے
شیربه نے ا یک

اہلل

کریال میه تو

شادی رجائی ہے

رمہیث
ایک وخب ےہ اہجن ںیم وتریقِ رکالبء
ِش
ےہ وضفاں زامےن ںیم ونتریِ رکالبء
رھپ

ک
ن
ھی
چی ئ

ے

ِدامغ ںیم وصتریِ رکالبء

ہک اب ونسرےن وال ےہ دقتریِ رکالبء
ریبش اشن اکی

ِنرال ِداھک ےگنیئ

اب رکالبء ےک دتش ںیم اشدى راچےگنیئ
دواہل ےہ وکن اِنب لتقِ مسِ داغ
دنہل ےہ وکن تنبِ دیہشِ رہِ وافء
ن
ن
سی
رھپ آٰیلع ي اک الھب وہوے ذرک ایک
اِک رخفِ رمیضت ےہ وت اِک رکشِ افۃمط
نکیل ےہ احل تیبِ ِراسلة آمب اک
ےنیپ وک وھگٹن ب ہن رّسیم ےہ آب اک

ھچک دری ےلہپ اِِنب نسح ےھت تہب زحںی
آےئ ےھت ِ
زعم گنج ےئیل اشه ےک رقںی
بج اشہِدںی ےس اِذن واغ اک ِِما ںیہن
وت ِدل ولمل وہےک ڑھکے ِرهےئگ وںیہ

ےتہک ےھت احل ِدل اک الھب ںیم وہکں کِسے
اِس ےبسک ںیم اانپ اہسرا رکوں کِسے

دبعاہلل وک ایخل ہی اِک آای اناہگں
وعتذی اکی اباب ےن ریمے ِدای اھت اہں
رفامای اھت ہک وتق نھٹک آےئ درایمں
کِلوہاےریمىاجں
رکان وہ وج اِسںیم ِ ا
وت اِس ڑھگىےس وتق نھٹک وہاگ وکئ اور
اپؤں رزاء ںیم گنج کعمّوں ےس وکئ وطر

اِِنب نسح ےن وھکل ےکوعتذی بج ڑپاھ
کِل
ُگ رگن رہچه وہایگ ڑپھےک وج اھت ِ ا
آوھکنں ےس وچےتم وہےئ رحتری ابراہ
وپات لع اک اجبنِ ریبش رھپ ڑباھ
کِل اھت ہک اے ریمے گُلعذار
وعتذی ںیم ِ ا
ش
اھبئ ہپ ریمے اجن وکرک دویجی ِنار
ےچنہپ رقبی اشہ ےک رھپ ِدربلِ نسح
ُ
ک
ہ
ک اُںیہن وعتذی وه ن
ِشیپ رظن ِ ا
داھکی نیسح ےن وج طخِ اشہِ زبسِ نت
ِدل ںیم امل وِسا وہا رھب آےئ دو نین
طخ دھکی رکنسح ےک ہی وبےل ہشِ اانم
اھبئ ک ریمے اکی وتیص ےہ انامتم

اِنبنسح وک الےت ںیہ ےمیخ بت نیسح
رکےت ںیہ رھپرحم وک واہں رپ بلطنیسح
اشن بجع نیسح
ےتہک ںیہ اب ِداھکےگنیئ ِ
نحصِ امل ںیم الےگنیئ لصفِ رطب نیسح
ک اھت اھبئ ےس اُوکس ِناےگنیئ
ودعه ِ ا
دبعاہلل ےس ہنیکس ک اشدى رکاےگنیئ
آرخ ِنب نسح اک وہا دقعِ اب واقر
ک ہمیخ اِایتخر
داہل دنہل ےن ِ ا
اکیدورسےوکدھکیےکوہےتےھتےبرقار
ایک ذرکِاافتلت وہ بج ِدل وہ وسوگار
ِمںیہن
داہل وک وھگٹن اکی ب رشتب ِ ا
گن ِحا ںیہن
دنہل ےک اہھت ںیم وکئ ر ِ

ِ
رصموف وگتفگ
دواہل دنہل ےھت ےمیخ ںیم
"لھنِمْابُم ِرز" ک دصا دےتی ےھت دعو
دنہل وک وھچڑ اجےن ےگل دبعاہلل کین وخں
رکےن وک سب امتم اہشدت ک آرزو
وُپاھچ ُدنہل ےن اب ےک اہکں ابت وہوی
رفامای رشح ہ ںیم الُماقت وہوی
نِکلے وه زبیِ نتےئیک دواہل اک رھپ ِلاس
ےمیخ ںیم ونایبہ ُدنہل وھچڑرک اُداس
دواہل وک اشہِدںی ےن الُبای رھپ اےنپ اپس
رفامای مت ب وتڑےک اجےن ےگل وہ آس
رہٹو ہک دھکی ولں ذرا ِنسُح نسح وت ںیم
وپاشک وک اہمترى انبدوں نفک وت ںیم

آرخ رقبی وفج ےک ےچنہپ وج وسہشار
دواہل ب رن ںیمآای ےہ وبےل ہی اناکبر
ےنہک ےگل ہک ویجیک دواہل ہپ ِِم ےک وار
ولتار امرو اشونں ہپ ربچ ِجگرر ےک اپر
ریتو ِساں وج ڑکنیسو نت ےس ذگر ےئگ
اہجن نحم ےس ذگر ےئگ
دبعاہلل ا ِس ِ
سج دم دنہلےن الہش ِءدو ےہل ہپ ک رظن
شغ اھکےک رِگ ڑپى وںیہ ےنٹھپ اگل ِجگ رر
لک
ِ
ھ
ایک احل ے بس اک عرادار ونہح رگ
روےت ےھت الہِ تیب ہنیکس وک دھکی رک
دصےق ںیم فیسِدںی ےک عرادار رک ُداعء
ارامن وُپرے ایبه ےک بس ےک رکے دخا

امیمت ونہح

ل
ی
ب
م
ی
ن
ہ
ل
ـ
ھ
ن
و  ے ہ رب ں ه د رب ي ادي
ک اشدى
وھبےگنیل ہن مہ رکلب ںیم ،وه دنچ رہپ ي
ک اشدى
ولات ےہ وخں ےک اٰوسنں ،ریبش ےک رھگ ي
ُر ي
ک
ف
پ
ہ
دبعُاهلل ُداہل انب اھت  ،اور رَس ہپ ن نا اھت
ب
ج
گ
ک اشدى
ر
ر
ش ےک  ،وهتخل
وت ّب ر
ي
ِک رطح ُہ ي
ہ  ،اوسفس بب ي وه ویبه
رہ وه ایب ي
ہ ي
ھچُک لپ ي
ک اشدى
ک ُدرتخ ي
ت رکلب ںیم  ،ہش ي
ہی ےسیک وہُ ي

ابرات
غموم ےہ ب
اہوھتں ںیم لي ہن دنہمى ُ ،
س ي
م
ی
ي
س
ک اشدى
رھگ
ایپےس
ےہ
،
ےسیک
ر
ر
رشببة وہ
ّ
ي
دے وکن ابُمرک ابدى  ،رھگ اک رھگ ےہ رفایدى
م
ض
ط
ُ
ک اشدى
ُدایھک ُدنہل ےک رمہاه ُ ،داہل
رر ي
وعتذی پدر اک رکیل  ،خیيمہ ںیم وج اٰای ُداہل
ک اشدى
رَسور ےن اہک اب ط ےہ  ،اِنب ّب ر
ش ي
اھبت رکان
ت  ،ریبش ےس
ّب ر
ش ےن وۃیص ي
ک ي
ي
ُ
ک اشدى
اب ي ُدرتخ ےک رمہاه  ،ت ریمے پر ي

م
م
لی
ح
سرر ںیم نگے وادعه  ،ویں رک ےک سداھرا ُداہل
لک
ل
ھ
ق
م
س
ہ
م
ک اشدى
رھب
ے
ھچُک
،
ہنیکس
ت
ي
ںیم
ت
ي
ي ي
اک وشر ُہوا لتقم ںیم ُ ،دےہل وک امرو امرو
ي
ک اشدى
رھگ
ےک
رسور
،
اجئ
اممت ںیم دبل
ي
ي
ق
س
م
ت
ک
سینہ ںیم لي ےہ
وھپت
ي
ي
ربچ  ،زبنی ي
ي
ُپ
ی
ھ
ھ

ک اشدى
رکت اربک ي
ارامں اھت يي وک اک دن  ،ي
غ
ب
ت ےہزرہاء ک
ریبش ےک م ي
ک جم  ،ںیم اٰ ي
ُپ
م
ک
ک اشدى
وہ وو ابُمرک اےنپ  ،ےٹیب ُدرتخ ي

ب
س
ي
ح
ب  ،ےک رَس ہپ بیيگا سرا
بج ي
وکت ےٹیب ي
ک اشدى
اید ي ي
ائ ویبه ُدنہل ُ ،داہل ےب رَس ي
خ
ی
س
ی
ي
يي ومیل  ،ات رشح وہ ابقي ایرب
عء
دا ي
ک اشدى
ہی اشد رےہ وت انمےئ  ،مہ اشم و رحس ي
وکت مغ ہن داھکان
ریبش ےک مغ ےک وِسی ہن  ،ایرب ي

ک اشدى
ع  ،ےس ےہ رھگ رھگ ي
ادرب ہی ُداعء دا ي

ونہح
اپن اک
ریبش ےک رھگ ںیم اشدى ےہ اور رطقه ںیہن ےہ ي
ایپےس ںیہدنہل اور دواہل ھ
داہن اک
ہنشت
ےہ
احل
ایک
ب
ي
ي
دبعاهلل رزا ےنیل آےئ ریبش ےن رفامای رو رک
س
س
اھبن نسح ےک وہ دربل
ِک رطح رزا دںی اٹیب ںیہمت مت ي
ش
ھ
س
ان اک
اب ربش ي
دصہم ہن اُاگیھٹ مہ ےس ي
ک وجان ن ي
دبعاهلل وک اید آای اُوکس اسک ُرہعق سدای اھت اباب ےن
ش
وکن س
شم آےئ
رفامای اھت اُوکس وھکانل مت اٹیب وج
ي
ایغطن اک
وکن
ي
اب وتق نھٹک ڑبھرک وہاگ ایک اور ي
چ
ہ
طخ دےھکی نسح ےک رسور ےن اید آایگ س
اھبن اک
ه
ر
ي
دُجان اک
آوھکنں ےس رگے آوسن اُس دم اید آایگ ہحمل
ي
وریان اک
سدل اھتم س يلا ےہ رسور ےن اعمل ےہ بجع
ي

زبنی وک الُب ےک ہش ےن اہک مہ اشن سنا يل سداھک ےگنیئ
ھ ی
ک اشدى راچ ےگنیئ
ب ي
اسس رجن و البء ےک اعمل ںیم ي ي
ان اک
ریحاں ےھت رحم ہی نُسرک ایبں اسس اشه زنم ُلُس ي
ھ
ش
ک دواہل اور دنہل ےھت ّرسمة ںیم ےھٹیب
ب ي
وخش ي
ابںیت ي
ھ
وکن ڑلےنآےئ
آدعاء ےن دصا دى ومیخں ںیم ابقي وہ ي
اجن اک
وت وھچڑ ےک دواہل اہھت الچ ریبش ي
ک درتخس ي
رفامای دنہلےناے دواہل اب وہاگ مل سنسک دن اانپ
دواہلےن اہک اجےت ںیہ ھ
ہ وہاگ اب سِما
ںیم
رشحم
اب
ي
ي
رقابن اک
رس اانپ دِفاء رکان ںیہ ںیمہ ہی وتق ےہ اب
ي
رسور ےن اہک اجےت وہاہکں اے دواہل ذرا ریھٹو اٹیب
رھپ نفک انبےک دواہل ےک ڑپکوں وک اہک اجؤ اٹیب
ایبن اک
وکن اعمل وتقس وداع ریبش ي
ک اکش ي
وپےھچ ي

اسک وشر وہا دواہل آای اسس دوےہل وک امرو آدعاء ںیم
ک ےن ریت اُوکس اور زینه اگلای ےنیس ںیم
امرا ےہ ي
امہمن اک
سس روز ےک ایپےس رپ ہلمح ادناز ےہ ایک
ي
ولظمم وه دواہل دنہل اک ایرب ہی وہلیس ےتیل ںیہ
ھ
ک رحتم ےس نُسےل ُ وت امہرى اُدیمںی
س
رباہندہی ي
اامن اک
دم ےس اے امج يل اسےکن ي
ہ وہات ےہ وصحل ي

کرب و بال کی کرب میه شادی ہے مؤمنوه
کرب و بال کی کرب میه شادی ہے مؤمنوه
شربت ہے اور ني ہاتھىه ني مہ ندی ہے مؤمنوه
مہمان بن کے خلد سے جبربل آۓ ہیه
آ نکھىه میه آ نسىه خون کے تحفٌ میه الۓ ہیه
ُپر خول غم سے کرب کی وادی ہے مؤمنوه
ابن حسن کو
ے
پ ہن

ل ناس

شاہ

ے
دبه دولہا ب نائی نگ

حزن

ے
شادی رخائی نگ

کا

کیسی خوشی ني کرب میه آئی ہے مؤمنوه

ت
ے سہرے کی دل میه ھی آرزو
بانو کو حسک
دنکھا حسین نے وہی

چہرہ

لہو

لہو

ئ
ٹ
چ
ی
س
ے میه ھی ہے مؤمنوه
بر ھی اشی کے ین
دولہن بنی ہوئی ہے خو ئینی حسین کی
پ ہن
ے گی تھىڑی دبر میه نوشاک بنوہ

کی

شادی ني انسی آج بک دنکھی ہے مؤمنوه

ے
تھىلوه کے بدلے خون کا سہرا ني تھىلی نگ
ے
تبروه سے خور خور وہ نوشٌ ني تھىلی نگ
م ندان کربال میه خو زخمی ہے مؤمنوه

سین
ے ہی عرش رو دبا

م ظلوم کی

بکی

کی

بکی

خاموش ابک بنوہء معصوم

دب نا مبری احڑ گنی کہنی ہے مؤمنوه

اس طرح سے خدا کوئی لخت خگر ني ہو
برباد با

خدا

کوئی

آباد

گھر

ني ہ و

سببر ہے ني ہمکو دعا دی ہے مؤمنوه

مارے طما تچ
ے شمر نے دولہن کے گال بر
الشٌ بڑة بڑة گ نا نوشٌ کا اس پہر
کیسی گھ نا ني ظلم

کی چھائی ہے مؤمنوه

برہان دبه کے شاتھ میه آہ و بکی کروه
اکبر کے میه مزار ني ني مربیً بڑھوه
صبح و مسا دعا ني فخر کی ہے مؤمنوه

ہاۓ رے دولہا رن میه جھىجھا
ہاۓ رے دولہا رن میه جھىجھا
سہرا

ک نگ نا

ے ني
کھلن

پاپا

الل دولہن کا دولہا

الل

م
سر سے ني قنع کھىال الل

ے کے ہاتھى میه مہ ندی کی اللی
دو لہ

جس کے اپگ سے بو ني گئ

الل ہے گھىڑا الل ہے جوڑا

الل ہے رومال دوشاال الل

ے کے سر پر پگڑی کا جھیڑا
دو لہ

چمک ناری

الل ہ

بوپی الل ہ

تھی نا

سنہری

زری

پگڑی کے

کا
کور

گاللہ الل

ے کے اپگ میه شادی کے کیڑے
دو لہ

تھاتھ سے پہن کے گھىڑے سىار

فوج عدو میه ھنس نا ہے جاپا

ے کا پارو جدا رکھىال
دو لہ

ے کے گھر میه شارے پراپی
دو لہ

ے ہیه ہاۓ نئ
رو رو کے کہن

ےگا
ے نن
ا یس

کوپی تھ

دولہا

رن

کو

جال

متواال

الل

ے کے اوپر جاروں طرف سے
دو لہ
الل ہ

کھاپڈا الل ہ

ننغا

پ ناس سے دولہا ہو گ نا الجار
تھىڑا شا پاپی اتھ

ے
جھکن

الل ہے

پر ج ھ

تھاال الل

تی ر و

پکارا

عمّو

پاپی

پالؤ

ے بو
مل

تھرپا ہوں جون کا تھاال الل

دولہا

گھىڑے کے اوپر غش ہو گ نا

ے
گر پڑا نیچ

الل

ے ہ
ے ک ہن
ني پات کہن
ے
جھى من

تی ر

کی

ے
مار جل

گھىڑے سے گرتے گرتے پکارا

ع ند اہلل

پ نا

متواال

اے چچا جان اے شاہ امم

ت
ھ
ے کی آ کر خیر لو
پ نارے تیچ

جلد پریه کو

ہاۓ رے دولہا پ ناشا شدھارا

الش ني شہ روتے ہوۓ آۓ

رن سے اتھا کر گھر میه الۓ

الشہ لہو میه رپگ ل نا الل

جال ہے الل

وعن و دمحم

عم

امیمت ونہح

ومالانابعس

عم

السم

ذ بح ہو نے کو ہیه سر شاہ کا آؤ ع باس
ذ بح ہو نے کو ہیه سر شاہ کا آؤ ع باس
گھر دمحم کا اجڑنے سے بچاؤ ع باس
ے ہونٹو پي صدا ہے یہیه بس بچوں کے
سى کھ
یہر سے ال کے ہمیه پانی پالؤ ع باس
پاسو کٹ جانے تو لے ل جیٹؤ مشکی مني میه
آس پ باسى ں کی ہے مشکی کو بچاؤ ع باس
ے کا ضعیفی میه بڑا صدمہ ہیه
داغ بیٹ
الش ا کبر کی ت مہیه آ کے اٹھاؤ ع باس
پاة کس طرح سے کھىدیگا لچد اضغر کی
تم تو پاسو ہو

سرا

ہاٹھ پ باؤ ع باس

عرش کا پارا کہیه جاک پي گر پي جانے
اننی آنکھىں کا ت مہیه فرش بچھاؤ ع باس
ٹھانی کے جلق پي ظالم کی چھری جلنی ہیه
اب مدد کے لیٹ
ے ح بدر کو پالؤ ع باس
سر

پاسار

ے
ٹھرابی بگ

یہن سننب کو

سر کھل
ے جانی ہے جادر تو ازھاؤ ع باس
سب کو مل با ہیه مصینت میه سہارا تم سے
پ با شا کر

کی ت مہیه پار

لگاؤ ع باس

مشک و علم اداس ہے دریا اداس ہے
مشک و علم اداس ہے دریا اداس ہے
ع باس تیرے غم میه زماني اداس ہے

ِاک بیکسی سی گھر میه برستی ہے رات دن
بن اہ ِل بیت سارا مدیني اداس ہے
ني ابتہاۓ صیر و تحمل کا ہے ابر
اب یک غم حسین میه دی با اداس ہے
ِ
افسىس فاطمي کا یوه

گ

لشن اجڑ گ با

اب یک اسی کی یاد میه صحرا اداس ہے

اب یک چجا ني آۓ کیوه دریا سے لوٹ کر
ے کے در ني ی باسی سکیني اداس ہے
خیم

آواز یا حسین کی آتی ہے آج یک
ساید کے خلد میه کوتی دکھ با اداس ہے
رو رو کے ماه ني کہتی تھی اصغر کی قیر بر
تیرے ب غیر بتہا سا جھىال اداس ہے

بے جرم میرے الل کو ی باسا ک با شہ بد
روح فاطمي زہرا اداس ہے
خیت میه ِ

سایا ني دے سکا شہ بے کس کی الش بر
ع باس کے علم کا تھربرا اداس ہے

ے
کریل مجھ

ے
یالئی بگ

اس
عب ِ

یامدار

ّ
مدت سے میرے دل کی ت م با اداس ہے

نشان فوج

پیمبر

صجایا

جایا ہے

نشان فوج

پیمبر

ص ج ایا

جایا ہے

آیا

ہے

ش باب شبر جدا یاد

جایا

َعل َ
علی کا الل م لے چکا برادر سے
سکینہ بی بی کا س قا ب بایا جایا ہے

َعل َ
م میں مشک ب بدھی سب کی ب بدھ گئی ام بد
کے اب ب باسوں کو یابی یالیا جایا ہے

ے میں کام باب آۓ
جدا کرے کہ یہ خیم
ُ
بڑی ام بد سے بردہ اٹھایا جایا ہے

جو تبر مشک یہ آیا وہ لے ل با دل بر
وفا کی راہ میں یوں زخم کھایا جایا ہے

ے عزبز سمجھا ٹھا
ے لہو سے ٹھی ا پن
جس
لگا کے تبر وہ یابی بہایا جایا ہے

امیمت ونہح

آیا ہیه

آیا ہیه

علم

علم

اور علمدار ني آیا

اور علمدار ني آیا

اسالم کے پرچم کا نگہ بان ني آیا
ے آتے ہیه پرچم
ے ہاتھى میه چل
اکبر لیئ
ے میه ہوئی چائی ہیه سرور کی کمر چم
چلئ
ّ
ے میه ہوا شىر کے جرار ني آیا
خیم

اے لوگو سکیني کو غش آیا ہیه سیبھالو
مر چائ بگی ني ئ باس سے عمو کو یال لو
ک با ہوگا جو ئ باشىه کا مددگار ني آیا

یائی کے لیئ
ے جون بہا ابن علی کا
ئ باسا ہی رہا قاقلہ وي ساي مدئی کا
دریا سے شہادت کا جریدار ني آیا
ہر سمت سے بوچھار ہوئی تبرو کی نکساه
یاگاي لگا آیکھ ني اک ظلم کا پیکاه
ّ
تھر ہوش میه وي جعفر ط بار ني آیا
شہ تے کہا اکبر سے جواه تھائی سدھارا
لو آى

گریان

کرو

چاک

ہمارا

یاور مبرا مونس مبرا عم جوار ني آیا

روکے سے ني روکا گ با سببر کا ماتم
ت
اونچا ہے یدتم آج ھی ع باس کا پرچم
دھوکے میه کوئی جق کا ظلیگار ني آیا

ے تھ
بازو کٹ
ے ل یکن اک حوصلٌ باقی تھا

ی
ت
ص
ے ل کن اک حو لٌ باقی ھا
ے تھ
بازو کٹ
ع یاس کا دم نکال جب چھد گ یا مشکیزي

صیر و رصا کا

پ یکر

ع یاس ابن ح یدر

ہے مرنضی کا جانی اور شان م یل جعفر
جان

پیمیر

فاطمي کی آبکھ

کا

بارا

بانی تھی تھا ن ظروه میه ام ید تھی آ نکھىه میه
ت
ف
شبیر کے بچوه کی ھی کر بس راہوه میه
پ یاشا ہی بل یا نہر سے سٌ روز کا پ یاشا

ے دو بازوه آنکھىه میه آۓ آ بسىه
جب کٹ گٹ
مني میه ل یا مشکیزي دل پر ک یا تھر فابو
ے ن ہنچ ا
رہوار سے بولے کٌ اب جلدی مجھ

آنی قضاء باری جب نہٌ گ یا سب بانی
رن میه گرا گھىڑے سے شبیر کا وي جانی
الجار تھا بے بار تھا س قا غرپبوه

کا

فرمابا شاي دبه بے تھانی تھی ہم سے بجھڑے
ے صدمے
ہے بے بسی کا عالم دل پي ہے کتٹ
ع یاس تیری موت بے بوڑی کمر تھ یا

بولی سکیني سٌ سے ع یاس کبوه پي آۓ
م
ت
ی
ق
ت
ن
حو ھی گٹ
ے ل میه ھر کر ہیه وي آۓ
ب
ک یا وي تھی پي م یدان سے ل ٹی یگ
ے اے مولی

اے فاطمي کے دلیر ہے واس طٌء ح یدر
مجھدھار میه ہے

نیّا

تم ہی بچالو آ کر

غم سے کرو آزاد اے شبیر کے ش یدا

ع ید جمالی کمیر لے آ بسىىه کے

گوہر

پرہان دبه کا لے کے آبا وش یلٌ در پر
اے مرنضی کے الل ہو مقبول پي ھدپً

پانی تو

پانی تو

پالنے

ے
تجھ

جائیگا

پالنے

ے
تجھ

جائیگا

سکینہ

سکینہ

ع باس نہ اب لوٹ کے آئیگا سکینہ
ے مولی
بھانی سے وداع ہوکے توه فرمانے بھ
اب کون میرے گھر کو تچائیگا سکینہ
ے ہیں معلوم ہے ہمکو
ذن وغی د ئت
ہم ِا ِ
ُ
بھانی کا تجھڑپا تو رالئیگا سکینہ
ے تو پرواہ نہ کریگا
دو ہابھ قلم ہو پگ
وہ منہ میں تیری مشک سنبھالیگا سکینہ

جب تیروه کی توچھار میں غازی میرا ہوگا
ے تچائیگا سکینہ
تب مشک و غلم کیس
صقرا کی م بل پ
الش اخی پر
ب
ج
گا
ہ
چی
ِ
س ب یر

جگر

ے
کیس

سنبھالیگا

سکینہ

ے تیرا پاپا بھی نہ ہوگا
ع باس نہ ہو پگ
جب شمر

اہلل

مچافظ

ے
ے تجھ
طما تچ
تیرا

ماریگا سکینہ

اب تجھکو ستم گر

سر کاٹ کے پاپا کا ِدکھائیگا سکینہ

ے نہ میرے سونی بھی سوت بگی کہاه جب
سنت
کو

جالئیگا سکینہ

ے
سبیر ش فاعت کے لنت

ُ
آئیگا اس کی

ظالم میرے

ے
ختم

ع باس کی مچلس

جو

رجائیگا

سکینہ

شاکر کو ی قیں ہے تیری مشکی کے وس بلہ
ماپگوه گا

جو

 ع باس دالئیگا

سکینہ

دریا پي ہے کہرام علمدار مر گ یا

دریا پي ہے کہرام علمدار مر گ یا
ع یاس

ابن ح یدر

ّ
کرار مر گ یا

جو تھا علی کا شیر اور حمزي کا جانشیه
وي کریال کا جعفر الط یار مر

گ یا

ج
ھ
ت
خن یازى ه پي یاز تھا ت کو اے مر ضی
ے دلدار مر گ یا
وي ہاتھ دونوه کٹ گۓ

پیوصت ہو کے مشک میه اک تیر ري گ یا
یانی گرا نہر پر اور الجار مر گ یا
بے یاس خیم
ے کی طرف دیکھا اور دی یدا
آقا مدد

کو

آى وقادار مر گ یا

ے
صفري کی طرح دوڑ کر شبیر آ گۓ
نولے کمر وي تھام کر غم جوار مر گ یا

اک شىر اتھا فوج میه ظرور کو لوث لو
اب جوف کس کا ہے سپي ساالر مر گ یا
کایدھے پي یاة الیا ہے اکیر کی ال ش کو
آۓ مدد کو کون مددگار مر گ یا
اصغر کی قیر اسک سے پر کر دی ساي بے
ّ
یانی کہاه ملیگا اب جرار مر گ یا

یک
نس د ھتی ہی ري گتی زپنب لب فرات
طجدے میه آي ض ید اپرار مر گ یا
ّ
ان ہاتھىه کی فوت ع طا پرہان دبه کو ہو
ع
سابے ک یا کے جو لمیردار مر گ یا

وي ہاتھ ہی حشامی تجھ
ے
ے تخشىائی یگ
ّ
کیوا کے جو فرات پي جرار مر گ یا

دریا

پي اٹھا

شىر

علمدار

علمدار

دریا

اٹھا

شىر

علمدار

علمدار

کے جعفر و ط یار

علمدار

اے

پي
کریال

ع یاس

ع یاس

ع یاس

ع یاس تو ہے مذہ ِب
عاشىر کو

ٹھا

علمدار

وفاه کا پیمبر

کشتیء ِاسالم کا ل یگر

ِاس طرح لزے دصت ہے یاد آ گے ح یدر
اب یک ہے سمانے میه وي جھنکار علمدار
ٹ
ھ
تیجی کا
معصوم

وي

م ظلوم

بہ
ب

شتی

ے لگا یانی ٹھی ہے م ظلوم
ک ہن
ب
جب مشک جھ یدی بہر پي ٹھی دھوم ہشتی
ایشا

پي

کونی

ہوگا

وفادار

ہشتی

علمدار

ت ع یاس اے س قاءِ سکیني
اے حضر ِ
ام

الّبنی

کا چاید تو چاصم کا

نگیني

س
ظان مدیني
رو نے ہے تبری الش پي ل ِ
م ظلوم

برادر

مددگار

کے

علمدار

ک یا خوب حمبت میه حمبت کی ک ِشش ٹھی

عاسی کو یس ید آنی ٹھی ٹھانی کی عالمی
ایک چان بجی ٹھی وي ٹھی شببر کو دے دی
ِاک گل ٹھا مگر لگ یا ٹھا
پي

بردم ِاسالم
ِ

گلسار

علمدار

تو ت قدبر ہے تبری

مجلس کے چراغو میه ٹھی پنوبر ہے تبری
دریائ فرات آج تو

چا گبر ہے

تبری

خق والوه کی عزت کا تو ح قدار علمدار

دریا کی برانی پي گرے ہاٹھ کے یکزے
ے فلک سےدو ض یارے
اس وقت ہی تونے ٹھ
ٹھانی کی کمر جھک گتی ع یاس کے مارے
کا می یار

اب توٹ گ یا صبر
ے میه
النے حسین خیم

علمدار

ہر ایک الشہ

ک یا یات ٹھی ع یاس کو دریا پي ہی جھىزا
شرم یدي پي ہو چانے چری اسکا ٹھا صدمہ
ش ِہ دین

ُخ ّدار
دی ی ا

کا علم ابجا رہنگا

میه غضنفر

بردم
دی یا کو
محشر

کے

علمدار

پي

کا

ہمیشہ کے
یلک

حسین

ُخ ّدار

علمدار

تو

ابجا رہنگا

ے ک ہ یا
لتن

رہنگا

کی للکار

علمدار

تبرا یام ہے یاقی

ہر کام کے ہمراي

حِس طرح ہر ایک صیح کی ہر سام ہے یاقی
ع یاس تبرے یام سے ِاسالم ہے یاقی
ایمان کی دھڑکن

طلنگار

کا

خو مایگ یا ہے مؤمنو ع یاس

مِنّتِِ

سے

علمدار
مایگو

ب
ے دریار میه ہیچو
کی شىاری لتن

توری اگر ہونی ہے تو
ے
م ظلوم و ض یل

آى

اے مرادو

کی ہے شرکار علمدار

اب کرب و یال چایا ہے ع یاس یالى
ت قدبر کے مارو
دو گس

کو

ذرا

راي ِدکھاى

اک س قاء میه تو مال دو
سمین چ ِ

ے
کر دبجتن

صمشبر

کو

شر

سار

علمدار

دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گ یا

دریا پہ شور ہے کہ علمدار مر گ یا
توٹی کمر حسین کی غم خوار مر گ یا
ت
وج شام پریشان ہاۓ ہاۓ
ف
سے
س
ح
ھی
ِ

ّ
یازوه ک یا کے ریتی پہ جرار مر گ یا

صدقے ہوا حسین پہ ع یاس یا وفا
لڑ تھڑ کے م ی ِل جعفر ط یار مر
ِ

گ یا

پرشا دو شیعوه تھاٹی کا بے کس حسین کو
ع یاس ِاب ِن

ح یدر

ّ
کرار

مر

گ یا

ک تی ت
وج شام پہ خوش ہوکے نہر پر
ف
ھی
ہ
ِ
ے شہ کا مددگار مر گ یا
اب ک یا لڑ ی یگ

ِاک شور ہے کہ لوٹ لو بے کس حسین کو
اب کِس کا ڈر ہے فوج کا سردار مر گ یا
طاقت کمر کی ہو گتی زایل حسین کی
جب اپڑیاه رگڑ کے علمدار مر گ یا
ے
سر پیٹوه اے حمٹو کہ یاٹی کے وا س ط
ع یاس شا

غٹور و

وفادار مر گ یا

ت
م
ام يونہح

دو الکھ کے نرغیه میه دمحم کا نِشاه ہیه
ہم درد کہاه کوئی ہر ِاک دش
من جاه ہیه
ِ
ُ
اب موت ہی ح بدر کے دالرے کی اماه ہیه
م
ب
ق
ل کی فضاوه میه یي زہرا کی فغاه ہیه
ش بی ر ہ ے

تنہا

شبیر کی تنہائی

میرا ع باس کہاه ہیه

یي

ے
ھ نس ت

ہیه ستمگر

اب کوئی سہارا نہیه قاشم ہے یي اکیر
ے سے نرسیر
شنبھاال نہیه جاتا میرے بچ
ُ
پ باسے کی نگاہوه میه ہر ِاک شمت دھواه ہیه
ش بی ر ہ ے

تنہا

میرا ع باس کہاه ہیه

ے ہیه لعیه ہاتھىه میه تیغوه کو شنبھالے
نڑ ھت
ے ہوئے تھالے
ے ہوئے جلت
تبھر ہے نر ست
م ظلوم کا اب کوئی نہیه ہے جو بچا لے
ُ
ت
جس شمت ن ظر ا ھتی ہے خنجر ہے س باه ہیه
ش بی ر ہ ے

تنہا

میرا ع باس کہاه ہیه

نرغیه میه ستمگاروه کے غش ہے میرا دلیر
خنجر

ے
لنت

آتا

ہے

ِادھر

شمر

ِ

ستمگر

ُ
رن میه نکل آئی ہے ادھر زتن ِب مض ظر
ختموه میه تتی زا ِدیوه کی آي و فغاه ہیه
ش بی ر ہ ے

تنہا

میرا ع باس کہاه ہیه

میه جگہ

گ با

کسکا

یي درد میرے الل کو نڑتا

گ با

ت
خنجر کے تل
ے ھی یي ح بال آ

کسکا

گ با کسکا

اتدا ِز

نصور

تا

م ظلوم سىئے نہر یي جسرت تگراه ہیه
ش بی ر ہ ے

تنہا

میرا ع باس کہاه ہیه

ے ہوۓ ہر شمت دھواه ہیه
ے ہیه تھڑ کت
شغل
زتنب یي مصننت ہے ق بامت کا سما ہیه
کہتی ہے مچافظ میرے نردے کا کہاه ہیه
رت ح بدر میری جادر یو بچا لے
ہ م غی ِ
ع باس اتھى

آگ

ے
لگی جلت

ے
ہیه ختم

تھر

غی ِظ

فرتاد

یي جسین

گوہر

ے
یي چ ھت

تد اہلل زمائے

ِدکھاى

کو

امداد کو آى

کی ہے
ت
ھ
ننجی
آکے

کو

بچاى

ے
ے ہوۓ شغل
دامن سے سکیني کے ہیه لنت
ع باس اتھى

آگ

ے
لگی جلت

ے
ہیه ختم

تم آى یو تھر ظلم کی ظاقت یي رہےگی
چ
س
ے گی
ک
تم آى یو زتنب کی ِردا ھن یي
تم

ےگی
آى یو تتمار کی مس بد یي جل

ے
تم آى یو تتمار یي نرشی بگ

یي کوڑے

ے
لگی جلت

ے
ہیه ختم

ع باس اتھى

آگ

نرچھی کی ائی نر ہے ات
ک
ت
ھی
دل اکیر
ِ
ے اص غ ر
اور تاة کی آغوش میهُکمال گت
ش بی ر

کی گردن یي

جال

شمر

کا خنجر

اب عات ِد تتمار تھی شغلوه میه ِگھرا ہیه
ع باس اتھى

آگ

ے
لگی جلت

ے
ہیه ختم

ت
م
ام يونہح
روےت ںیہ وخمغار ابعس دملعار
ےتہک ںیہ رہ ابر ابعس دملعار

کہتي ت روےک ابل ہنیکس
ایپس ےہ آل اشہ دمہنی
اپن

رّسیم

ےئجیک

انیپ
آپ وہ ّرجار ابعس دملعار

اشن وافء ک مت ےن داھکن
ےضبق ںیم بج ت اسرى رتان
مت ےن رگم ہن ایپس ہن اھجبن
واه رے ااثیر ابعس دملعار
ےلکن رہن ےس

اپن ِپاےن

رُگز وج امرے وفج افجء ےن
ابزوےئ ہش ےک ٹک ےئگ اشےن
اےسی وہےئ وار ابعس دملعار

اکی لعیں ےن ریت

الچای

کشم وک دیھچا اپن رِگاای
ےمیخ ںیم اپن چنہپ ہن اپای
وہ ےئگ الاچر ابعس دملعار
دتش ںیم آےک ہش ےن اکُپرا
وبول اہکں وہ اھبن
وھچڑ ہن

اجؤ اسھت

دخارا
امہرا
ریمے وافدار ابعس دملعار

وشر اماھٹ ہی وفج شقي اک
رم ایگ اھبن طبس ن اک
مہ وک ںیہن اب وخف ک اک
وخش ںیہ افجء اک ابعس دملعار

ےچنہپ وج زندکی داھکی ہی رظنم
اشےن ںیہک ںیہ مسج ںیہک رپ
اھتم رمک وک ره ےئگ رسور
اسیک ےہ آزار ابعس دملعار
آوھکنں ںیم آوسن اشه ک آےئ
الےش رِبادر

ےسیک

اماھٹےئ

ِک وک اکُپرے ِک وک الُبےئ
وکن دمداگر ابعس دملعار
اج رہ رہن ک وه روان
ڑبھتي رہ اور ہنشت داہن
آےئ ہن ابعس آای ہن اپن
اغزى و ّرجار ابعس دملعار

دعب اہمترے اہےئ اے ابعس
الہ رحم ک وٹٹ گ آس
ابق راہ ہن ایپس اک ااسحس
آل ن

رپ کیسي افجںیئ

بس ںیہ دل ااگفر ابعس دملعار

اتنُس ںیہن اھت وکن دصاںیئ
نیھچ ل رس ےس ان ک رداںیئ
ریھگے ںیہ ااسغر ابعس دملعار
اے ریمے ومیل ایپوسں اک ہی مغ
اشم و رحس وہ  ،وہ ہن ک مک
رکات رےہ سب ہہک ےک ہی اممت
ریتا زعؔادار

ابعس دملعار

م
سرور کو ق تل میه اعدا نے گھیرا ہے
م
سرور کو ق تل میه اعدا نے گھیرا ہے
ع تاس

آجاى

بھائی

اک تال

ہے

اہل حرم کو بلوا کے سب سے

وقت وداع سرور نے کہا یي

بس یي سالم

آحر اپ تا ہے

ع تاس

بھائی اک تال ہے

آۓ

امالک الۓ

شہ نے کہا کی جو بھی ہو راۓ

ک تا امر میرے جالق کا ہے

ع تاس

بھائی اک تال ہے

وقت شہادت رب کی رضا بھی

بلوار رکھ دی گردن جھکا دی

عاشىرا ہے

بھائی اک تال ہے

ج ی رب ل

آئی

یي عصر

ع تاس

آجاى

آجاى

آجاى

ُ
آل ع تا کے گھر کا اجاال
ُ
فرش یي گھىڑے سے اترا ہے

عرش نبی کا روشن
ع تاس

آجاى

س تارا

بھائی اک تال ہے

لگابا

نتھر کسی نے سر تر ہے مارا

ننہا ہزاروه میه

پ تاسا ہے

بھائی اک تال ہے

شمر

کی بھىکر

جلق کا مولی جلبی زمیه تر

ظالم ہے اور شہ کا سیني ہے

بھائی اک تال ہے

تی ر

کسی

جسم م طہر

نے

تیزي

خنجر وي بوبھا شمر

نے رگڑا

شہ گال کس نے جوما ہے

سجدے میه ہے

ع تاس

ع تاس

آجاى

آجاى

قابل مگر
ع تاس

آجاى

ا پ تا بھی یي شمجھا
بھائی اک تال ہے

کا دلیر

لب یي دعا ہے امت کے جاطر

شمر نے ہاۓ سر کابا ہے

بھائی اک تال ہے

اہلل

ع تاس

آجاى

ماتم با جسی تا

عرش یي ہے

فرش یي ہے ماتم

دوبوه جہاه میه غم شہ کا ہے

ع تاس

م طلوب ہے یي ترہان دیه کو

سبیر کا

سامان

خنت

کا

کربا ہے

ع تاس

آجاى

با جسی تا

بھائی اک تال ہے

بس ماتم سدا
آجاى

ہو

بھائی اک تال ہے

مولی دمحم کے سابھ با رب

کرب و بال کی ہوۓ زبارت

ارماه جمالی یي سب کا ہے

بھائی اک تال ہے

ع تاس

آجاى

عاشىر کی وي رات وي س ناٹے کا عالم
عاشىر کی وي رات وي س ناٹے کا عالم
ف طرت کی خموشی میه فرشتوه کا وي ماتم
شىیا ہوا رن میه

اسد اہلل

کا ضیغم

اور خون میه ڈویا ہوا اسالم کا پرخم
ع ناس

ے اہ ل
تجھ

وفا

ے
یاد کر ی نگ

َ
ّ
دیکھی ني گئی تچوه کی جب تشني دہانی
ک
ل
ے گی موخوه کی روانی
آ یکھىه میه ھٹکن
ے ای نا لہو کر دیا یانی
یانی کے لین
تچپن ني سکیني کے فدا کر دی خوانی
ع ناس

ے اہ ل
تجھ

وفا

ے
یاد کر ی نگ

ے میه خدانی
ے میه تھی یلوار کے قبض
قبض
دو ہاتھ خلی تھی کے پرانی ن طر آنی
تھانی کی وعا دور سے دیکھا ک نا تھانی
وفا دار دکھانی

ک نا سان وفا توٹے
ع ناس

ے اہ ل
تجھ

وفا

ے
یاد کر ی نگ

یا کام ہونی دشمنوه کی کوششپه پیہم
گرٹے ني دیا خاک ني اسالم کا پرخم
ے میه رہا دم
جب یک رہی خاه جسم میه شین
رپئی ني دہل نا رہا اسالم کا ضیغم
ع ناس

ے اہ ل
تجھ

وفا

ے
یاد کر ی نگ

دی نا سے گ نا سان وفاىه کی دکھا کر
یانی ني ی نا تھی نک دیا مني سے لگا کر
گھىڑے سے گرا خاک ني ساتوه کو ک ناکر
شىیا تھی تو شىنی ہونی
ع ناس

ے اہ ل
تجھ

ِمِلتِِِِ
وفا

کو جگا کر

ے
یاد کر ی نگ
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ماتم ع باس
ِ

ے
کرتے جائی بگ

ے
کرتے جائی بگ

ے
جب بھی تار ِیخ وفا دہرائی بگ

بھی سکیني کو خوشی ِاس تات کی

ے
اب چچا ع باس تانی الئی بگ

یي یي بھا معلوم پ باسىه کو مگر

ے
ے تائی بگ
بوتد تانی بھی یي ئین

ے علی
آئی بگ

ے
وہ شچاعت دشت میه ِدکھالئی بگ

ے
مشک پ باشی کی یچاتے کے لین

ے
ے دوبو شاتے بھی کنوائی بگ
ا پن

راسني ع باس کا

ے
تیر ہر جاپب سے شب برشائی بگ

مشک چھد جاپ بگی بھر اک تیر سے

ے
گھىڑے سے ع باس بھی ِگر جائی بگ

ماتم ع باس
ِ

دشمنوه کو

ے کو
رو کن

تاد

ضہ کی آنکھىه میه اتدھیرا چھاپیگا

ے
بھانی کی صن کے صدا جب آئی بگ

خون سے بر ہوگا ضہ کا تیرہن

ے
ے سے جب بھانی کو لی بائی بگ
سین

ہابھىه میه سرور کی لے کر ھچک باه

ے
اس جری مر جائی بگ
ہاۓ ع ب ِ

سىر ِاک ہوگا بزتدی فوج میه

ے
ے ستم ہم ڈھائی بگ
اب خو جاھی بگ

اور ِادھر سىۓ جرم آتے ہوۓ

ے
ہر فدم یي شاہ بھىکر کھائی بگ

ے یي ضہ  ،یچوه کو اب
ے ہو تگ
سى چن

با تسلیّ
ک

بھام لو دامن برہ ِان دین کا

ے
ے میه یي لے جائی بگ
بور کے چتم

ہے عزادار آسرا ع باس کا

ے
عاصیوه بر وہ کرم فرمائی بگ

ے
دے کے ہم شمجھائی بگ

ومالانیلعاربک

عم

السم

اٹھا تو لی ہے جواه

کی تّیم

 ،قرار دل کو مگر نہیه ہے

تّیم

 ،قرار دل کو مگر ن ہیه ہے

اٹھا تو لی ہے جواه کی

ٹ
کہاه پي ھم کر دسین دم لے  ،تمام جلتی ہوئی زمیه ہے
گُلوء شبیر پر ہے خنجر  ،ذرا سا پائی کہیه نہیه ہے
جدا کی طاعت ع ظیم سجدہ  ،لہو میه ڈوئی ہوئی جبیه ہے
ے کہاه پي ڈھوپڈے  ،نگاہ میه تور پک نہیه ہے
کہاه پي د یکھ
دسین کا دل ب تا رہا ہے  ،جواه کا الشہ نہیه کہیه ہے
ج تال اکیر قضا کا ڈھڑکا  ،اپدھیرے خیم
ے میه چپ ہے پاتو
ے ہوۓ ہیه آ نسىه  ،خراغ میه روشتی نہیه ہے
ع طش سےسى کھ
اصیر پاتو وفا

کا جادہ  ،جدا کی مرضی پي ہر ارادہ

اپدھیرا بن اور ننہی پربت  ،لجد پي اک شمع ٹھی نہیه ہے

نہیه ہے اکیر نہیه ہے اصغر  ،اپدھیرا گھر اور فلب مض طر
جو ماه کے دل کو شنبھال تا ٹھا  ،وہ ننہا جھىال ٹھی اب نہیه ہے
حجاب سجدوه میه اٹھ ذکا ہے  ،دسین ہے اور

قُربِ

جالق

ے پي خنجر جدا سے پاتیه  ،جہاه ن طر ہے وہیه ی قیه ہے
گل
ّ
ے تو کیوه کر  ،ع طش کی سدت جگر کی گرمی
ے پي خنجر جل
گل
لہو تو دن ٹھر نہا ہے شہ کا  ،رگوه میه دشکی ہے جوه نہیه ہے
ملک ٹھی چپ چپ کھڑے ہوے ہیه ،کہاه وہ میزل کہاه پي عالم
جو جاک پر بے کفن پڑا ہے  ،نتی کی آغوش کا مکیه ہے
جھکی جبیه اور ن طر میه جلوے  ،ف تا ہوه توه قضل عسق شہ میه
ے تو کوئی خیر نہیه ہے
دسین کا دل ہے پا ہے کعبي  ،تجھ

جھری پي اللی قضا میه سرخی  ،دسین کی دسنجوه میه زننب
ادھر ہیه قسمت ادھر ہیه فوجیه کہیه ہے ٹھائی کہیه نہن ہے

اکبر کی جدائی کا جب داغ مال ہوگا
اکبر کی جدائی کا جب داغ مال ہوگا
ک
ے کا ک یا جال ہوا ہوگا
لیج
مادر کے
بی یا بھی وي بی یا جو ہم شکل پیمبر بھا
ُ
اس لعل کے مرنے سے ایک حشر ب یا ہوگا
بھی ماه کو ت م یا یہ میں

دولہا ب یاىیگی

افسوس کے ارماه یہ پورا یہ ہوا ہوگا
ُ
ے ک یا جال ہوا اس دم
زپنب سے کوئی پو چھ

اکبر کو لگی برچھی حس وقت س یا ہوگا

ے کس طرح علی اکبر
گھوڑے سے گرے ہو یگ
حس وقت کے برچھی کا ایک وار لگا ہوگا
ابھاري برس واال کڑیل وي جواه بی یا
ُ
کس طرح شہ دیں سے الشہ وي ابھا ہوگا
سہرے کی جگہ چہري جب جوه میں بھرا دیکھا
ارمان بھری ماه کا دل پوٹ گ یا ہوگا
ے والی بھی
ماه سے یہ کچھ کم بھی وي یا لن
ُ
ے والی کا دل جاک ہوا ہوگا
اس یا لن
حسکا کے جواه بی یا جاک یہ بڑب یا ہو
ُ
اس یاپ کا سوجو پو ک یا جال ہوا ہوگا

ے دی ہے جالق نے وي سو چیگا
اوالد جیس
ُ
شببر سے یہ صدمہ کس طرح ابھا ہوگا

دعو ت کے یگہ یاه ہیں برہان دیں موالیا
ُ
ے ہی شبب اب یا دب یا میں نشاه ہوگا
ا یک
ادئی بھی یہ مولی کا ایک جادم ادئی ہے
ے وي قداء ہوگا
سو جان سے آقا یہ ا پن

اکبر ت مہیں معلوم ہے ک یا مانگ رہے ہو
اکبر ت مہیں معلوم ہے ک یا مانگ رہے ہو
ک یا ناة سے مرنے کی رسا مانگ رہے ہو

کِس طرح جدائی تبری من ظور ہو بی یا
مر جائیگا یہ ناة بچھڑ جاۓ جو بی یا
اے الل جو تم ِاذن وغاه مانگ رہے ہو

نانا کی مبرے شکل ہے پ یکر میں ت مہارے
جِس درجہ حمبت ہے تبری دل میں ہمارے
ِ م
وب جدا مانگ رہے ہو
تم
صورت حب ِ

ِاس دش ِت مصیبت میں نہیں کوئی ہمارا
ِاس غالم غرپت میں ت مہیں تو ہو سہارا
ِ
تم مچھ سے ضعیفی کی عصاء مانگ رہے ہو

اٹھاري برس ناسو سے سئبب نے ہے ناال
بیبوه سے سنادي ت مہیں سئبب نے ہے جاہا
جو پ یار ہے سئبب نے ِدنا مانگ رہے ہو
ے چھوز کے درنا یہ بڑا ہے
ع یاس مچھ
غ
چ
ب
ھ
اسالم کے لشکر کا لم کو ِدنا ہے
توچھو ذرا مچھ ناة سے ک یا مانگ رہے ہو

ارمان تبرے پ یاي کا ِاس دل میں بڑا ہے
افسوس کے طر بر تبرے سہرا یہ ضجا ہے
م یدان میں جانے کی دغاء مانگ رہے ہو

دل رونا ہے اک نل اگر دور ہو بی یا
تم ہی مبری آنکھیں ہو مبرا تور ہو بی یا
مچھ سے مبری آنکھوه کی ض یا مانگ رہے ہو

ہے دل میں یہ نانا یہ مبری جان ُلٹاُ دوه
ے یہ ص یاه سان سے م یدان میں کھاىه
سین
ے مرنے کی رسا مانگ رہے ہو
ک یا ِاس لین

سببر تبرے در یہ دغاء مانگ رہے ہیں
برہان دیں مولی کی ب قاء مانگ رہے ہیں
م
ص
ف
موالنا
ل کی ب قاء مانگ رہے ہیں

صحت میں کالپت میں عمر طول ع طاء کر
ِاس عم کے وص یلہ سے ش قاء ُکُلی ع طاء کر
ہم ہاٹھ اٹھا کر یہ دغاء مانگ رہے ہیں
برہان دیں مولی کی ب قاء مانگ رہے ہیں

ے کے ج نازے کو اٹھانا ن ہیں آساه
بیٹ

ے کے ج نازے کو اٹھانا ن ہیں آساه
بیٹ
کاندھے پہ جواه الل کو النا نہیں آساه
ٹھل برچھی کا کھا کے یوه بڑپ نا ہے جواه الل
نانا کو ندا دے کے نالنا نہیں آساه
شبیر ہے ع ناس کا غم ٹھی اٹھی نازہ
م
ن
ق
ن
ٹ
ل میں کمر ھام کے آنا ہیں آساه
لیٹی ہوئی برچھی ہے یوه شیٹ
ے سے پسر کے
شبیر کا شیٹ
ے سے لگانا نہیں آساه

نانا ہو ا ک نل
ے  ،چچا ع ناس نہیں ہے
ا پس
ے میں ت مہیں چھوڑ کے جانا نہیں آساه
م
اب نانا کی صورت علی اکیر پہ ل نگی
پہ سوچ کے ن ظروه کو ھ نانا نہیں آساه
خیم
ے میں پہ لے جا یٹ
ے
ے ماه زخم پہ د یکھ
روۓ گی اگر ماه یو م نانا نہیں آساه

ے
لیجیٹ

ع ناس کو درنا سے
ُ
ینہا علی اکیر کو اٹھانا نہیں

ُبال

آقا
آساه

جس ٹھول کو سہرے پہ سچانے کی ہو جواہش
ُ
اس ٹھول کا برپت پہ سچانا نہیں آساه

برہان دیں اور عالی قدر نا پہ اند ہو
کہ نا ہوه ہمیشہ  ،پہ ٹھالنا نہیں آساه

شبیر یو شبیر ہے  ،روپہ اے جسامی
پیری میں جواه الل گنوانا نہیں آساه

ے دو
ے اٹھیگا اکبر کا ج نازہ ر ہن
تنہائی میه کیس
ے دو
ے اٹھیگا اکبر کا ج نازہ ر ہن
تنہائی میه کیس
صابر ہو مگر

ٹھر باپ ہو تم اے س ّیدِ

ے دو
واال ر ہن

ے اکبر کو
آہستي ِل نا دو رتتی بر تکلیف ني پہنچ
ب
یٹھی ہے پہت گہری برچھی زخمی ہے کلنجي ر ہن
ے دو
ک
ھ
ے سے
ہر ج نیش میه دل ہل نا ہے برچھی کو ني ینچو سین
ے دو
ے دو تے چین ہے زہرا ر ہن
روتے ہے دمحم ر ہن
ے کا
ے سین
ے میه ني لے جاؤ ِابکو ماں زخم ني د یکھ
خیم

ّ
ے دو
ایسا ني ہو غم کی ِشدت سے ٹھٹ جاۓ کلنجي ر ہن

باہر ني تکل آۓ زتنب سمجھاؤ تو ني ک نا کرئی ہے
ے دو
ے میه جلو اکبر کو بڑپ نا ر ہن
سببر اٹھى خیم

مخلوق جدا میه ہل جل ہے اہلل ِِسیٹھالو عالم کو
ے دو
آیکھىں سے ذرا آ یسىں تونجھى آقا مبرے مولی ر ہن

اکبر پہیه زبدہ ہوتے کے شہ دل کو سیٹھالو صبر کرو
ے دو
اکبر کے سرہاتے سے اٹھى ف طرت کا ت قاصا ر ہن

نیسح لتقم ںیم ہی اکُپرے
نیسح لتقم ںیم ہی اکُپرے اہکں وہ ااھٹره اسل

واےل

اے ریمے ِدربل ریمے ُدالرے اہکں وہ ااھٹره اسل

واےل

اہکں وہ آواز دو اے اربک ںیم ڑلڑھکاات وہں اھکےک وھٹرک
ادنریھا آوھکنںںیممغ ےک امرے اہکں وہ ااھٹره اسل

واےل

اے ریمے ون ِر رظن اہکں وہ اے ریمے رکشِ رمق اہکں وہ
ُ
ُت ہ وت ریپى ےک ےھت اہسرے اہکں وہ ااھٹره اسل واےل
انسں ےس ہنیس ٹپِل ایگ ےہ ہجیلک ھ
ربچ ےس ٹک ایگ ےہ
ےہ ِدل ےساجرى ل ُہوےک داھرے اہکں وہ ااھٹره اسل واےل
ُ
ل ُہو ہی مھت اجےئ زمخ ِدل اک اگلؤں ےنیس ےس ُت وک اٹیب
سب
ھ
ںیم درد ےل ولں ي اہمترے اہکں وہ ااھٹره اسل واےل
وجاں وک اکدنےھ ہپ الےئ ےسیک فیعض اباب اُاھٹےئ ےسیک
ن ےک انکرے اہکں وہ ااھٹره اسل واےل
ےہ ایک وکئ ِ ر

ُ
ُ
وج اید انان ک مہ وک آئ اہمترى وصرة ہ ِدل لُبھائ
اہکں ہپ اجےگنیئ اب اے ایپرے اہکں وہ ااھٹره اسل واےل
اُوھٹ ہک امں ےنیس ےس اگلےل اے لعل ُداہل ںیہمت انبےل
وہ وپرے ارامن ِدل ےک اسرے اہکں وہ ااھٹره اسل واےل
ُ
ُح ام بل رپ ُداعء ی وہ ہک ات ایقمة ہی فیسِ دںی وہ
ُ
ُ
ُت اِن ک دخمة ںیم ِدن ُگذارے اہکں وہ ااھٹره اسل واےل

السم
ذرا رہٹو ِد ِل بسِ ربمیپ دےتھکی اجؤ
الش اربک دےتھکی اجؤ
اُاھٹئ اج رہ ےہ ِ
د ِرربیخںیہن ےہ ہیوجاں ےٹیب ک تّیم ےہ
ھ
ِ
وخن دیحر دےتھکی ںیہ
اہیں ب آج زور ِ
اہک ابعسےکاشون وسو ہد ےکز بنے
ھ
نہب ےک ابزوؤں  و ب رِبادر دےتھکی اجؤ
ت ّب
ھ
س
ُ
م ریت نبےک رهایگ اترخی ےک ِدل ںیم
ِ ھجا ِد اخومش اور قلحِ ارغص دےتھکی اجؤ
تیم ُّ
ھ
اب وت رگم ری ےس م ہش  و رکان ےہ
ھ
اب وت مسج ےہریتوں ےک اورپ دےتھکی اجؤ

تیشم رظتنمبسج ک وخد دقتری اولےس
وه دجسه وہ راہ ےہ زریِ رجنخ دےتھکی اجؤ
نیسحاِِنبلعےاےنپوجرہد دیبس و

رسِ ریبش زینوں رپ رّتہب دےتھکی اجؤ
ےپترلزا اک اعملوطق ڑیبى ایپس اور ِد ّر
ہی ربص اعدبِ امیبر و رطضم دےتھکی اجو

زمین کربال پر شہ نے الش نو جواں رکھ دی

زمین کربال پر شہ نے الش نو جواں رکھ دی
ہال کے

سیّدّ

نے کس نے بن یاد جہاں رکھ دیه

کلیجي تھام کے جلتی زمیه پر گر پڑے حضرت
ّ
ے پر س یاں رکھ دی
جو ں ہی جالد نے اکبر کے سین

س یا زینب نے اتھارہ پرس واال گ یا

مارا

جلی گھبرا کے جو  ،جادر جانے کہاں رکھ دی

علی اکبر کا الشہ شہ پڑی مشکل سے گھر الۓ
کبھی منت یہاں رکھ دی کبھی منت وہاں رکھ دی
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ے مارے
ے سے بانو نے کہا اصغر گن
در خیم
لگا کے تبر کیوں ظالم نے ہاتھىں سے کماں رکھ دی

شہ دیه آۓ جو جاموش جالی ہاتھ م یداں سے
کہا بانو نے اصغر کی مبرے منت کہاں رکھ دی
ے سر آ گتی جواہر
دم آخر تھا تھائی کا کھل
اشارے سے کہاں م ظلوم نے جادر کہاں رکھ دی

سینب نے

کہا

رو کر

ارمان نکالونگی

سینب نے

کہا

رو کر

ارمان نکالونگی

ارمان بھرے دل سے میں تیری نال لونگی
آؤ چہرہ

م یداں سے ذرا

ے
مجھ

دکھالؤ

ے چانا جب دولہا ب یا لونگی
بھر رن کو چل
خود ناندھ کے ہابھوں سے دیکھونگی تیرا سہرا
ُ
اس چاند سے مکھڑے کی اس وقت ناللونگی
َ
ک
ک
ی
در پہ ہوں ھڑی ب یارے آ ھوں کے میرے نارے
آ چاؤ

علی

اکیر

ے
سین

سے

لگا لونگی

ُ
ُ
تم گھر کے اچالے ہو نانا کے دالرے ہو
ہم صورت

ییغمیر

آؤ

میں

نال لونگی

اب گھر سے نکلتی ہوں م یدان میں چاتی ہوں
رو بھ
ے ہو اگر مجھ سے میں آکے م یالونگی
گھوزے سے گرے کیوں کر ک یا کھاتی س یاں دل پر
ے سے میں آکے نکالونگی
پرچھی تیرے سین
م
ے میں اگر آنا ق یل سے تیرا
خیم
ے
میں ا ین

الشہ

ک
ے کو کس طرح سیبھالونگی
لیج
ُ
ابھیگا

نانا سے پہ
الشہ ہے پراپر کا
ُ
ے والی ہوں گودی میں ابھا لونگی
میں نا لن

شاہ کو اکبر کا الشہ مل گ یا
شاہ کو اکبر کا الشہ مل گ یا

سرخ برچھی میه کلیجي مل گ یا

آ گۓ اکبر کی میت بر حسین

رستي مل گ یا

ٹھىکریه کھا کھا ک

لیۓ

شہ کو زییب کا سہارا مل گ یا

لگی

ماں کو ٹھر بریاد چھىال مل گ یا

گۓ

خاک میه قرآن کا یارہ مل گ یا

مشک سکیتي چھد گئی

یانی کو بہۓ کا رستي مل گ یا

ہاۓ دن یا ختم یوں ارماں ہوۓ

ماں کو اکبر کا ج یازہ مل گ یا

بعد

ُحر کو آخر حق کا رستي مل گ یا

میت اکبر اٹھان
ک

ٹھر علی اصغر کی یاد آن
تبر کھاک
تبر س

دفن اصغر ہو

کریال میه ٹھىکریه کھان
ک

ک
ھ
قلب پسر سے مولی برچھی نہ ینچ نا
ک
ھ
قلب پسر سے مولی برچھی نہ ینچ نا
ک
ھ
پھٹ جائیگا کلنجہ برچھی نہ ینچ نا
ُ
امت کی بے رخی سے گھایل ہے دل اپھی
ک
ھ
بڑھ جائیگا نہ صدمہ برچھی نہ ینچ نا
لپ نا ہوا ہے پھل سے اکبر کا دل جگر
ُ
ک
چ
ایلیگا خوں کا دریا بر ھی نہ ھینچ نا
مایا امام خق ہو ل نکن یدر پھی ہو
ک
ھ
جاں سوز ہے نہ لمجہ برچھی نہ ینچ نا

ٹپ ٹپ ٹ نک رہے ہیں آ پسوں خو آیکھ سے

ک
ھ
ہوگا زمیں میں لرزہ برچھی نہ ینچ نا

ہمراہ تبرے گریا جنت میں ہے ئتول
ک
ھ
مادر کو ہے ایدپشہ برچھی نہ ینچ نا

ہو اشک یار داعی دمحم تو جنت ہے
ک
ھ
سن کر جمالی توحہ برچھی نہ ینچ نا

کہا زینب نے سرور سے کہ بانو غل مچاتی ہے

کہا زینب نے سرور سے کہ بانو غل مچاتی ہے
ُ
کہاں ہے نو جواں اکبر اسے بانو بالتی ہے

اے ب ھاتی کس جگہ تم چھوڑ کر آۓ ہو اکبر کو
اک یال کس جگہ سوبا ہے کیسی نی ید آتی ہے

ے دولہا ب یانے کا
تبری مادر کو ارماں ہے تجھ
ابھو نی یا ت مہیں زینب بھوتی سہرا ب یدھاتی ہے
ے میں اے نی یا کہ اب مس ید تجھاتی ہے
جلو خیم
یۓ
ے دولہا ب یاتی ہے
ے کبڑے پہ یا کر ماں تجھ

رکھا ہے ہابھ کیوں سیۓ
ے پہ کیسا درد ہے نی یا
کہ جس کو دبکھ کر بابا کی بھی جاں لب پہ آتی ہے

اے نی یا ک یا جواتی میں ت مہیں مربا پس ید آبا
جواں ہونے ہیں الکھو میتیں جب ماتی جاتی ہے

اے نی یا ک یا اسی دن کے لیۓ
ے باال بھا مادر نے
ے مبری بری قسمت دکھاتی ہے
پہ ک یا من ظر مجھ

اے اکبر اب پہ لکھ آگے جواتی کی قسم تجھ کو
ُ
ب
فلک بھی کابة ابھ یا ہے زمیں ھی بھربھراتی ہے

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں
الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

ماه کو یہ دل کا ٹکڑا دکھاى نہیں

م
ٹھہرو شببر ق تل میں جاى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

شاي تنہا ہے کوئی سہارا تو دو

صبر کی کشتی کو اب ک تارا تو دو

قبر میں فاطمہ کو رالى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

ہو گتی خم کمر ٹھائی ع تاس سے

ے کی طاقت نہیں ٹاس سے
اب تو جلن

ٹالى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

زخم گہرا ہے نبزي نکالو کوئی

الش اکبر

چھ تالو کوئی

ٹاة کو جون اپ تا دکھاى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

جون نے الل کر دی ہے اکبر کی الش

جب ن ظر آئی سرور کو دلبر کی الش

دکھاى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

ے ٹاٹا
ا تن

تولے شببر

کو اکبر

نبزي

کی

ہلل

کی نصویر ہے

اس کی قرٹائی قرآه کی تفصبر ہے

دل تتی مصطفی کا دکھاى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

ے
اپ تا بس ہے کہ اکبر جواه جل بس

ے آة سے
یہ ضروری نہیں الش ا ٹھ

اس ضعیفی میں یہ داغ اٹھاى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

ے
بی تا اٹک اٹک کر کے سبھی جل بس

ے
ضرف چھولے میں اضغر علی ري گن

فدم ڈگمگاى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

ے
تم جلو آگے ہم جلد ہی آبی تگ

ے
ضرف اضغر کی میت کو دق تابی تگ

یہ تو ہے امتحاه گھبراى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

جگر مر گ تا

لو یہ زتیب کا تور ن ظر مر گ تا

الش اکبر کی خیم
ے میں الى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

مبرا اکبر تیمبر

آخری دم

ٹاتو

ّ
جالئی لخت

ماه کو ارماه ٹھا دولہا پ تاىٹگی میں

کرٹال جاکے شادی رجاىٹگی میں

جاک میں مام تا کو مالى نہیں

الش اکبر جواه ہے اٹھاى نہیں

م

الشِِِِاکبرِِِپيِِسرِِکوِِِجھکاۓِِِ،مولیِ ق تلِِِمیهِتنہاِِ ِکھڑے ِِِِہیهِ

م
ت
ق
ک
الشِِِِاکبرِِِپيِِسر ِکوِِِجھکاۓِِِ،مولیِِ لِِِمیهِِتنہاِِِِِ ھڑےِ ِِِہیهِ
ُ
م
کونِِِالشِِِجواںِِِکو ِِاٹھاۓِِِِ،مولیِِِ ق تلِِِمیهِ ِتنہاِِِکھڑےِِِہیهِ
ِ

ُ
ق تلِ ِع تاس ِسے ِہےِِِکمر ِِِخمِِِِ،اسِِِپيِِِعونِِِِوِ ِدمحمِِِکا ِِِِٹھیِِِغمِ
م
ک تاِزمانے ِنےِِہیهِظلمِڈھاۓِ،مولیِ ق تلِمیهِتنہاِِکھڑےِِہیهِ
ِ

نہیهِِِع تدِاہلل ِ ِقاسمِِوِِِع تاس ِِِِکسِکیِِمولیِِِکرے ِابِِٹھالِِآسِ

م
ت
ق
ک
ن
نہیهِکوئی ِکے ِِابِ ِبالۓِِ،مولیِِِ لِِمیِهِِِت ہاِِِ ھڑےِِِہیه
ِ

ے ِ ِِہمِِِصکل ِِِِطہِِِِتیمبرِ
جھدِ ِ ِ ِگ تاِ ِ ِ ِِِِہاۓِ ِِِِسینيءِ ِِِِاکبرِِِِِِ،جوِ ِِِِ ٹھ
م
ت
ق
ک
زخمِِِِِدلبرِ ِکے ِِپي ِِِِدکھاۓِِِِ،مولیِِِ لِِِمیهِِِتنہاِ ِ ھڑےِِِہیهِ

ےِ ِِِِہو ِ ِ ِِاے ِ ِِِِِبی تا ِ ِ ِِک تاِ ِ ِمن ظرِِِِ،کہا ِ ِِِآۓ ِِِِہیهِ ِِِباباِ ِِِِوِِ ِح تدرِ
د کھتِ

م
ت
ق
ک
قاطميِاورِحسنِربِکےِساۓِ،مولیِ لِِمیهِِتنہاِِِ ھڑےِِِہیهِ
ِ

ےِِہیهِِیوںِِِعلی ِسےِِوہِِِسرورِ
گودِِِمیه ِلےِکےِِالشہء ِِِِاکبرِِِ ِ،کہت
م
کہ تاِِبابا ِسےِاےِمبرےِجِاۓِِ،مولیِ ق تلِمیهِتنہاِکھڑےِِِہیهِ
ِ

اکِِن ظرِِِد کھت
ےِہیهِآِنسىںِ
ےِِِہیهِِِبا ِِِہرِِسىںِِِِ،اورِآِنکھىںِسےِ نہت
م
ت
ق
ک
ےِمیهِعلِمچاِہاۓِِہاۓِ،مولی ِ لِِِمیهِِِتنہاِِِ ھڑےِِِہیه
خیم
ِ
آؤ ِ ِ ِِِقاطمي ِ ِِِِِآؤِ ِ ِ ِِِاےِ ِ ِ ِ ِح تدر ِِِِِِِِِ ِ،آؤ ِِ ِ ِِِِبابا ِ ِِ ِ ِاے ِ ِ ِِِسا فع ِ ِِِِمحشرِ
م
کوئیِِِِامداد ِِِِکوِ ِِِابِِِیوِِِِآۓِِ،مولیِِِ ق تلِِِمیهِِِتنہاِ ِکھڑےِِِہیه
ِ

ک
ھ
ج
ج
ج
ےِِِلختِ گر ِکےِِِِ گرِِ ِسےِ
ےِِِسینيِِِشہِِِِ گرِ ِ ِسےِِِِِ ،ا تت
ےِ ِ ینچ
کیس

م
ت
ق
ک
کیوںِپِيِارضِوِسماِٹھرِٹھراۓِ،مولیِ لِِِمیهِِتنہاِ ِ ھڑےِِِہیهِ
ِ

بدلےِِبائیِکےِتبرِہےِکھاۓِِ،ھیسلیوںِوالےِمولیِکےِجاۓِ
م
کونِششِماہِکیِتربتِِب تاۓِِ،مولیِ ِ ق تلِِِمیهِِِتنہاِِِکھڑےِِِہیهِ
ِ

نہیه ِ ِِِِع تاس ِِ ِ ِِِِِعازیِ ِ ِ ِ ِغضنفر ِ ِِِِِِِِ،اورِ ِ ہِے ِِسچادِِِِِتیمارِِِِِمض ظرِ

م
ت
ق
ک
کونِگھىڑےِپيِشہِکوِِِتٹھاۓِِ،مولیِِِ لِِِمیهِِِتنہاِ ِ ھڑےِِِہیه
ِ

ُ
حسِحبیهِسے ِض تاِ ِلےِِس تارےِِ،اسِِِپيِِِِتٹھرِِلعییوِ ِنےِِِمارےِ
م
کیس
ےِظلمِکےِبادلِہیهِجھاۓِ،مولیِ ق تلِِمیهِتنہاِکھڑےِِہیهِ
ِ

ےِِہیهِِاب ِ ِنگہ تان ِہےِِِربِ
دنکھکرِِاکِِِن ظرِِِسمتِِ ِزتنبِِ ِ،کہت
ج
م
ت
ت
ب
ق
ک
ھنیِِِِجا گی ِِِِزتنبِِِردائیهِِ،مولیِِِ لِِِمیهِ ِتنہاِِِ ھڑےِِِہیهِ
ِ

طىل ِِِترہان ِِِدیهِِِِکیِِِِب قا ِِِِہوِِِِِِِِ،جب ِِِِبلک ِ ِِپي ِ ِحسینی ِِِِعزاِِِِِہوِ
م
کہہ ِکےِِِِپي ِِہمکوِِِماتمِِِِکراۓِ،مولیِِِ ق تلِِِمیهِ ِتنہاِِِکھڑےِِِہیهِ
ِ

ُ
شہِِِِکی ِ ِِزہبرِ ِ ِاداِِِِِتر ِ ِِِقدا ِ ِ ِہےِِِِِِ،حشرِ ِِِسا ِ ِ ِابِک ِِِہوباِِ ِ ِب تا ِ ِہےِ
م
ت
ق
ک
جبِ ِِِپيِِِمولیِِِدمحمِِِِس تاۓِِِِِ،مولیِِِ لِِِمیهِِِتنہاِ ِ ھڑےِِِہیه

ک
ھ
چ
ے کوئی حسین سے
نیزہ جگر سے ینچ نا پو ھ
ک

نیزہ جگر سے ھنچ نا

ے کوئی حسین سے
پو چھ

بیٹ
ے کوئی حسین سے
ے کی قیر کھىدنا پو چھ
ے کہاه
ع ناس کی جدائی بھی شبیر سہ سک
ے کوئی حسین سے
غم سے کمر کا پوٹ نا پو چھ
اکیر کی آہ جب سنی آنکھىه کا پور کھى گ نا
ُ
ے کوئی حسین سے
لخ ِت جگر کو ڈھونڈنا پو چھ
ے بھا حسرتیه
حس پو جواه کے ٹ ناہ کی دل میه لٹ
ُ
ے کوئی حسین سے
اسکا لہو میه ڈوٹ نا پو چھ

ُ
ے
دم آخری ني وہ اسے ق طرہء آب دے سک
ے کوئی حسین سے
سىکھی زناه کا جوض نا پو چھ
ے الل کو
نیر ج فاء و ظلم سے ہابھىه ني ا پٹ
ِ
ے کوئی حسین سے
ِاس طرح مرتے دنکھ نا پو چھ
ے جگر کے نکزوه کو راہے جدا میه دے کے پوه
ا پٹ
ے کوئی حسین سے
دص ِت نالء شنوارنا پو چھ
ے
گھىڑا بھی نائی کِس طرح ٹ نا حسین ٹ ناسے بھ
گھىڑے کا جاه ٹ نارنا پو چھ
ے کوئی حسین سے
ے جلق پر
تن پر ہزاروه زخم اور خنجر ہو سى کھ
ے کوئی حسین سے
پوه جق ني جاه گذارنا پو چھ

اعت حسین جاصل پرہان دته سے ہے
عاند ش ف ِ
ُ
ے کوئی حسین سے
ے بھام نا پو چھ
دامن کو ا نک

یہ بھری جوانی میں کسکا چاند ڈونا ہے
کرنال لرزنی ہے ،

آسمان ہل تا ہے

ے ہیں
نزع میں علی اکبر کروٹیں ند لت
عرش کے مسافر کا چاک نر بسبرا ہے
پ
ہ
ے بیت
ے ن چ ی تگ
شاہ کیس
ے کے ج تازے نر
روشنی پہیں کونی دور نک اندھبرا ہے
غم کی بھی پہیں فرصت کشمکش کی مبزل میں
نو جواں کی میت ہے اور ناپ اک تال ہے

الش نو جوانی کی دوش نر نڑھاپے کے
بھوکریں ہیں مولی ہے گھر کا دور رستہ ہے

صبر ہی پہیں آنا پے فرار ہے زییب
آبسوؤں کے روکے سے اور دل دھڑک تا ہے

غمر بھر کی حمیت کا کچھ صلہ پہیں مل تا
مام تا کے جوانوں کو موت پے بکھبرا ہے

ے کی شہادت نر شکر ہو کہ شکوہ ہو
بیت


کرنال پے مولی سے اک ؤاال نوھاا ہے

یي کس کا الل ہے کس دل کا یي سہارا ہے

یي کس کا الل ہے کس دل کا یي سہارا ہے
یي جو حسین کے ہاتھىں یي ماہ پارہ ہے
ُ
ے ا پارا ہے
نبی کے دین یي صدقے حس
یي ہی تو پاتوۓ مض طر کے دل کا پارہ ہے

ے کی
یي پات کرنے کی طاقت یي پاب چلن
پ یاسا چلد کو اک نے زپاں سدھارا ہے

جو زیر چاک چھ یاپا ہے ساہ نے کس نے
ُ
رپاب نےکس و دلگیر کا دالرا ہے

ارض کرب و پال
کہا یي ساہ نے ہش یار
ِ
یي دل کا چین ہے آنکھىں کا میری پارا ہے
ُ
یي دودھ اس کو مال ہے یي اپک ق طرہء آب
جہاں سے تشني دہن چلد کو سدھارا ہے
ُ
س
جو سر سے پاؤں پلک تھا شبني ختم ر ل
ِ
ُ
اسی کے شین
ے یي نیزہ شقی نے مارا ہے
ش یاب دپکھ کے اکیر کا کہہ رہی تھی قضا
ضعیف پاة کے دل کا یہی سہارا ہے

جو نے وطن ہے جو مہماں ہے اور مسافر ہے
ُ
م
اسی غرپب کو الکھىں نے ل کے مارا ہے

غم حسین میه کیوں توحي جواں یي ہو چافظ
ِ
یي ہی تو بخش ِِش عص یاں کا اک سہارا ہے

رمایث

ے ہوۓ نالے
وہ دائرہء صبر میه سمٹ

ے ہوۓ نالے
وہ دائرہء صبر میه سمٹ
ے ہوۓ ہونٹوه پي ابھرتے ہوۓ چھالے
سى کھ
وہ جلتی ہوئی جاک پي آغشى کے نالے
آہستي سے میت کو ابھا زخم ہے آلے
ٹوئی ہے کمر رن میه تجھ
ے کون سنبھالے
ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
اُ ُمتُ کے لنٹ
نکرائی ہوئی صبر سے درنا کی روائی
مع یار حمیت سے وہ

گرنا ہوا نائی

وہ بھہرے ہوۓ اشک میه تصوئر جوائی
ک
ہر زخم لیج
ے کا ہے قسمت کی نشائی
ہے کون جو ٹوئی ہوئی ئرچھی کو تکالے

امتُ

ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
کے لنٹ

پي صبر کا م یدان ہے یبرب کے خزادے
ے راہ محیت کی ن یا دے
دن یا کے لنٹ
محدود ہے ندیبر میه ت قدئر کے جادے
یبری کی تگاہوه میه جوائی کے ارادے
میت علی اکبر کی ا ک یل
ے ہی ابھالے
ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
امتُ کے لنٹ
وہ چسم

ّ
امامت میه نٹوت کی نشائی

وہ سیتيء اکبر سے یبرے جوه کی روائی
وہ ئزع

کا

ہنگام وہ نیغام

زنائی

آغوش میه یبری کے ئڑنتی ہے جوائی
ہے گرم زمیه چسم میه ئڑ جائیه پي چھالے
ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
امتُ کے لنٹ

تکلیف سے وانستي ہے آرام کا پہلو
ے ہوۓ آ نشىه
وہ صبر کے دامن پي خمکٹ
اکبر کی وہ زل فیه وہ مہکتی ہوئی جوسبو
اب کون سبوارتگا پي ا لجھ
ے ہوۓ گیشى
ہمت کا ت قاضي ہے کہ میت کو ابھالے
ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
امتُ کے لنٹ
ے صبر کے جا دے
وہ دور کی مبزل کے لنٹ
دن یا سے الگ ہوتے ہیه تے کس کے ارادے

اشالم کے ُچُلو

میه لہو بھر کے دکھا دے

اکبر کو شالنا ہے ٹو دن یا کو جگا دے
ہر آنکھ میه ہر دل میه جگہ انتی ن یالے
ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
امتُ کے لنٹ

طىفاه سے تکل یا ہوا

اُ ُمتُ

کا سفیتي

چہرے سے لہو ہو کے ن یک یا ہے نسیتي
تصوئر

اُچُدُ ب

ُنُُُُ کے خمک یا ہے نگیتي

مل جانا ہے نانا سے ٹواسے کا قرنني
ک
ے سے لگا لے
اکبر کو بھر اک نار لیج
ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
امُتُ کے لنٹ
لکھا ہوا
ان یا ہو اگر

ت قدئر کا
زخم ٹو

ندال پہیه

جانا

دنکھا پہیه جانا

ٹو چ ھ
ے کوئی کٹوه الشہ ابھانا پ ہیه جانا
سنبھال پہیه جانا

کہ سنبھاال پہیه جانا

جادر جو پہیه ہے ٹو ع یا رخ پي اڑھالے
ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
امتُ کے لنٹ

ندال ہوا ہر رنگ چہاه دنکھٹ
ے والے
یبری میه جوائی کے نشاه دنکھٹ
ے والے
ک یا بن گتی ہے فلب ن یاه دنکھٹ
ے والے

ک
ک
ن
اکبر کے لیج
ے والے
ے میه س یاه د ھٹ
نانا کی نشائی ہے

ک
ل
یج
ے سے لگا لے

ے والے
ے مرگ جواه بھى لٹ
امتُ کے لنٹ

رمہیث
پ وک اُاھٹای نیسح ےن
بج الہش ِء ِِ ر
تخل ِدل وک اُاھٹای نیسح ےن
ےنیس ےس ِ
آوھکنں ےس رحبِ اکش اہبای نیسح ےن
ےمیخ ںیم آےک غُل ہی اچمای نیسح ےن

ض
ع
ی
ف
ریتِ امل ِجگرر ہپ ي ںیم اھکےئ ںیہ
تّیم وجان لعل ک مہ ےل ےک آےئ ںیہ

شنابو اےنپ ِِپر وک اھبنسلول
ول ِ ِ ِر
آوھکنں ےس و ِر مشچ وک رھپ دھکی اہبلول
ارامن وج ےہ ِدل ںیم رسارس اکِنلول
ن
ج
رہسا ب رسہپ نابدنھول آ لب ڈاھلول
ہی احل بس ایبں رکو زار و زحہنی ےس
دنہمى اگلےئ آےک ہی ہہک دوہنیکس ےس

کاء دِکرھےہ کین رِبادرےس ےنیلآےئ
ُ ر
ریمے اخبر واےلوکشغےسوکئ اُاھٹےئ
ہہکدو اَخ اک آرخى ددیار دھکی اجےئ
زبنی ےک نابزواھتمےکالہش ہپوکئ آےئ
اھجمسدو و ِر نیع وک رھپ دھکی اہبلول
تخلِ ِجگرر ےک ےنیس ےس ِ
ربچ اکِنلول
ہی نُس ےک الہِ تیب ںیم رشحم وہا ایعں
دوڑى وحاس اسہتخ ےمیخ ےس ایبیبں
دنسم ہپ ہش ےن الش اٹِلدى دصب ُفاں
تیم ہپ رِگےک نابو ہی رکےن ل ایبں
ِٹ
ِ
ِ
ِ
م دای ریمے انم و نان وک
ک ےن ا
ِ
ک ک رظن ل ریمے ڑکلی وجان وک

اٹیب اتبؤ آج وسارى دِکرھ گ
ٹ
اٹیب وه لکش اچدن س م ںیم ِم گ
اٹیب ِس ِان ملظ ِجگرر ےس ذگر گ
اٹیب اہمترى اپےنل وال ہن رمگ
رگ رات وک ہن آؤےگ رطضم روہن ںیم
ِ
ک ےس اتبؤ آج اہکئ وہکن ںیم
اربک امہرے نیچ ک وصرت اتب ےک اجؤ
اِک نابر رھپ دصا ےھجم ِاپ انُس ےک اجؤ
ٹ
ب ےک اجؤ
وارى دنہلوتایبه ےکرھگںیم ِ ا
م
ج
رتہب وت ہی ےہ اخکںیم ھکو اپھچ ےک اجؤ
ےہےہرپاےئ دسیںیموھچےٹ وہ اسھتےس
ٹ
م ہن امں وک دے ےئگ اےنپ اہھت ےس

ہش ےن اہک ُت وکن ےہ اےمغ ےک یلتبم
ہینُسےک اُرتا وھگڑےےس وه رم ِد نابوافء
ک رعض ںیم وہں ِ
اخدم اوال ِد یفطصم
اور اشہِبلحےن اجیھب ےہ آاگه اے دخا
اجن لکش ربمیپ ےک واےطس
داتی ےہ ِ
ھچک ہفحت اُس ےن ےجیھب ںیہ اربک ےک واےطس
رورک اہک اِامم ےن ریما اربک وت رم ایگ
وفحتں اک ےنیل واال وت اہجں ےس ذگر ایگ
نابناب ےس آج وھچٹ ےک دادا ےک رھگ ایگ
ریپى ںیم وه وجاں ےھجم ربنابد رک ایگ
اتنُس ےہ وج ُت ےمیخ ںیم غُل وشر و نیش اک
اممت ہی وہ راہ ےہ اُس و ِر نیع اک

دوتل امہرى ُ ٹ
ل گ ااھٹره اسل ک
تّیم ڑپى ےہ ےمیخ ںیم اُس ِ ِ
ونال ک
وخںںیمرھبىےہلکشریمےوخشامجلک

اشدى ب وہےن اپئ ہن نابو ےک لعل ک
ُت اشہِ بلح ےس اج ےک ہی ااہظر ویجیک
اِن وفحتں ہپ ُت افہحت اربک اک دویجی

امیمت ونہح

اسس جىاطط الل كي ييّث كى اُضضهبَسس وانسس
جتهكى روئيُككسس حشر جك هي زيبَسس وانسس
اسس فُرات اْيب هتب جُّة كب يَكِيطط كرثم ييطط
جني دٌ جك يككر ثثيبضب وِ رْب كرثم ييطط
جرضسس ثثبين كى وِ كىثر كسس ثثالَسس وانسس
صرب كسس ككهُىضض ثص شجّري ثثِيئسس جبجب ْسس
ككهر اُجرٌجب رْب ثص شكر كيئسس جبجب ْسس
جتهـ ثثّ قُرثبٌ اسس وعدسس كى َيجـهبَسس وانسس
عرش هبي ديكهـ نسس يىطط دَيٍ ححُـكبيب شِّ َسس
دِيٍ كسس واضطسس كيب كيب هن نُضضبيب شِّ َسس
خُد فِداء ْى ككئسس اُيّة كى ثححبَسس وانسس

اسس ضكيُّ جريا ضقّبء ْسس ككِرا رييت ثثر
ثبزو جى كضض ككئسس يشكيسِ ثثرٌا ْسس ححِهد كر
اْئسس دريب ضسس هن ثثبين هك ثثِالَسس وانسس
كىٌ نِثثضضب ْىا ثرححهي ييطط كهيجب ديكهسس
َى جىاطط الل كب جر خىٌ ييطط ضيُّ ديكهسس
دل ْسس جريا هي حمًد كسس ككهراَسس وانسس
ثبثث كسس ْبهتـ ثثر جت جري نككسس ثيضضسس كى
اور دفُبئسس خُد ْبهتى ضسس ثثِدر الشسس كى
حىصهة ْسس جريا اصغر كى ضُالَسس وانسس
اْؤ عجّبش اة هببئي كى ضظظبرا ديُسس
َظظر كى ديكهـ كسس يىطط غى ضسس ثثُـكبرا شِّ َسس
ايك يظهىو ثثّ ضضىضضسس ْسس زيبَسس وانسس

ححهىرٌاَسس واال
يبد كرجب رْب مهكى وِ ُ
كر رْب هتب دُعبء وِ ضجدِ جببَسس واال
ُكـُدٌْـ خُجر كسس جهسس هبي هن هبىالَسس وانسس
حُسٌ ْي حُسٌ ْي عبثد كسس جككر َسس ثثبئسس
اور وَزٌََ ثثر وَزٌََ ثريٌي كسس ُاضضهبجب جبئسس
اْج قيدي ْسس وِ عبمل كى ححُهىرٌاَسس وانسس
اسس مجبيل َشِّ ثُرْبٌِ ُْديِ كب دايٍ
ححُهىرٌَب هن كجـهي ضضىضضسس هن وال كب ثُدٍْ
ْسس يهي ثَريٌ ئسس خبشِش هك اُضضهبَسس واال

يو حھ
اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں
اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں
اىکھوں ین ھٹنڈک اے دلراب ھچو
شوں وات پر ھم شب يس خفا ھچو

کويصـا بو نا جيئ ےن وشا ھچو

ھهنے بالؤو وھاں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں
اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

رجن ھگنو ےھچ رسور ےن ا کرب

شکتو ھتیو ےھچ نادر ےن ا کرب
دے کون ڈھارس ھگر ھبر ےن ا کرب

ےھچ نضطرب شب ھیاں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

اکرب جیوارے رن نا شدھارا

اک وار نا کيئ دمشو ےن نارا

دیکھي ےن تزیي شالگ پکارا
شینھ نا نارو شناں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

کھايئ ےن برھچي َرن نا ِگرا ےھچ

تیارے پِدر ےن ايپ صدا ےھچ
وقت قضاء ےھچ
جلد اؤ نولی ِ

گودي نا لو اباب جاں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

َ
گودي نا لیدا نہامں ےن دم ان

کہیو اے ٹکڑا نارا جمس ان
اای ھتا پاےس اے بیٹا ھهنا

ِدکھالوا شو کھي زابں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

اىکھوں نا ایو بیٹا اىدھارو

ھبايئ ےن ھبایو درای کِنارو
ظامل ھی ےنمت ھبي اه نارو

کوےن نںی اپو يِشاں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

درد ِجگر يو کوےن دکھایو
َ
کیا ِدل يس بیٹا خیهھ نا جاؤں
پوےھچ جو زینب شوں نںی واتؤں

جاؤں ھن شوےئِ ِجناں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

خیهھ نا پہنچا بس شا ِه واال
پوھچو کہاں ےھچ انزو ان پاال

فرنایو ا کرب دىیا يس چاال
کھايئ ےن ِدل نا ِشناں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

َ
اھل حرم شب کہتا ھتا ابھم
ِ
اکرب گیا ھاےئ ھچوڑي ےن عامل
رويئ ےن شالگ کرات ھتا نامت

اےنپ ھبي کرےئی فغاں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں
اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

بعد متارا شوں ھوے ھتاےس

ليئ ےن لعینو شام نا جاےس

ابره گال ريس نا بندھاےس
کويئ ےن ھن ِنلےس اناں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

جہاں لگ ےھچ ابيق ا جان تو نا

رِھےج عزادار شھ ان ِمِو نا
الؤےج ايصوں اپنا ىنی نا

نولی يو شنےج بـیاں

کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں اے نارا کڑ یل جواں

اے نارا کڑ یل جواں  ،کھاں ھچو اے نارا کڑ یل جواں

پروان

پروان

چڑھالوں

چڑھالوں

کوئی

ارمان

کوئی

ارمان

نکالوں

نکالوں

ٹھرو علی اکبر ت مہیں دولہا تو ب نالوں
چ
ٹ
ھ
ک
ل پر ھی کا ھاۓ ہوۓ سوتے ہو زمیں پر

ک
س
ب
ے کو میں کی طرح ن ھالوں
اے الل لیج
ٹ
ج
ل
شاید توں ہی ھم جاۓ ہو زخم گر کا
ک
ے سے لگالوں
اٹھو علی اکبر میں لیج
ٹ
اے الل تبرے ب ناہ کی زینب کو ہوس ھی
ان خون ٹھرے ہاٹھوں میں مہ ندی تو لگالوں

ٹ
ک
اب نا ھی نہ سو نج
ے کہ لیجہ ہے نہ ماں کا
غربت میں دیا داغ خوائی کا  ،یال لوں

ے حسرت تو نہ رہ جاۓ
ٹھہراؤ ج نازہ مجھ
ارمان ٹھرے

الل کا ارمان نکالوں

پہ نا کے ذرا دیکھ لوں توشاک سہائی
یاتوت نہ ٹھولوں کا میں سہرا تو چڑھالوں

ُ
ےگا
زخمی ہے بہت گیسىىه واال ني ا ٹھ

ُ
ےگا
زخمی ہے بہت گیسىىه واال ني ا ٹھ
ُ
ُ
ٹ
ےگا
سىیا ہے اٹھی راج دالرا ني ا ھ
ُ
ےگا
تنہا علی اکبر کا ج نازي ني ا ٹھ
م
ے آقا
انصار کو ق نل سے یال لیجیۓ
ُ
ےگا
پبری ہے جواه الل کا الشہ ني ا ٹھ

ُ
اکبر کے سرہانے سے حییب آکے اٹھاۓ
ے امداد کو آۓ
قاسم کو صدا دی حیۓ
ُ
زتیب کے دالرے ہے کہاه ہاٹھ ب نائیه
ے آقا
ع ناس کو سىنے سے جگا لیجیۓ
ُ
ےگا
پبری ہے جواه الل کا الشہ ني ا ٹھ

ے جضرت
ے ٹھرّ ائی نگ
ے میه قدم آ یک
چلۓ
ے جضرت
انصار کہاه ہے جو ترس کھائی نگ
ُ
ے جضرت
کس طرح حرم یک ابہیه لے چائی نگ
ّ
ل
ی
ب
ج
ی
خ
بچوه ہی کو م
ے آقا
ے سے ُال یۓ
ُ
ےگا
پبری ہے جواه الل کا الشہ ني ا ٹھ
سیۓ
ے ہیه ني دل ٹھام کے ماه ئیٹھ گئی ہے

ک
ئ
اکبر کے لیج
ے میه ِس ناه یٹھ گئی ہے
چ
ئ
تر ھی کی انی ہاۓ کہاه یٹھ گئی ہے
ے آقا
ممکن ہو تو ن ظروه کو بچا لیجیۓ
ُ
ےگا
پبری ہے جواه الل کا الشہ ني ا ٹھ

در تر ہے بہت دتر سے گھبراۓ ني زتیب
مرنے کی خبر کو کہیه سن یاۓ ني زتیب
ے سےنکل آۓ ني زتیب
سر تیٹ کے خیم
ے آقا
ے میه چھ نا لیجیۓ
ِاس زخم کو سیۓ
ُ
ےگا
پبری ہے جواه الل کا الشہ ني ا ٹھ
م
ن
ل
ٹھر آپ کو ني چاید سی صورت ني ِ گی

ُح
م
س
ن
ل
ني ن ني یایا کی س ناہت ني ِ گی

من ِدان َبال

م
ن
ل
خبز سے فرصت ني ِ گی

ے آقا
کچھ اور اٹھی اشک بہا لیجیۓ
ُ
ےگا
پبری ہے جواه الل کا الشہ ني ا ٹھ

ٹ
ب
ماه بہنو کو ھی ب ناي کا ارمان ہت ہے
السے ني چلی آئیه ہے امکان بہت ہے
ئی نا ہے ذرا دتر کا مہمان بہت ہے
ے
دولہا علی اکبر کو ب نا لیجیۓ
ُ
ےگا
پبری ہے جواه الل کا الشہ ني ا ٹھ
آقا

ُ
تونی ہے کمر تو ِر ن ظر اٹھ بہیه شک نا
ُ
ایدھ نار ہوا رشک قمر اٹھ بہیه شک نا
ُ
ُ
ہر یار اٹھانے ہیه مکر اٹھ بہیه شک نا
ے سے لگا لیجیۓ
میت ہی کو سیۓ
ے آقا
ُ
ےگا
پبری ہے جواه الل کا الشہ ني ا ٹھ

ت
م
ام يونہح
ریپى ںیم وجاں دربل ک تیم وک اُاھٹےن واال
اےومیل ےھجت روات ےہ اکدنوھں ہپ ڑچاھےن واال
دےوت دى رزا اربک وک رپ وھپٹ ےک روےئ ومیل
ولعمم اھت اسیک رظنم ےہ وتق ِداھکےن واال
ِ
ج
ی
ئ
ب
ن وک وھک رک ِک رطح گا اباب
مہ لکشِ ب
داغ دُجائ وخں ےک آوسن ےہ ُرالےن واال
ہی ِ
آؤ ریمے ایپےس ِدربل ہی کشخ زُ ابں وک وُچوس
تب
ُج
ِِس روز ےس ایپاس اباب ےہ ایپس بھاےن واال
دو اہھت ےٹک وت ھنم ںیم يکشم وک دابےئ راھک
رقابن وہا ومیل رپ اشونں وک اٹکےن واال
ابعس وہ ُت وسےئ رسور ک رمک مخ رک ےک
ب
وکئ ب ںیہن رسور وک اب اہھت اٹبےن واال

اپئ ہن ِدای اظمل ےن اور دیھچا الگ ارغص اک
ہی دھکی ےک ڑتاپ رن ںیم ےبریش وک الےن واال
اے انان اے اباب آؤ ریبش وک ہمّت دےنی
وه اےنپ ِ بجگروگہش ک ےہ ربق انبےن واال
اے رمش اٹہےل رجنخ ُ وت وبہسہگِ ادمح ےس
دجسه وت اجبےل ےلہپ اُتّم وک اچبےن واال
وه دنُک رھچى ےس ہش اک رس اکٹ ایل اظمل ےن
دجسے ںیم داعء رکات اھت رس اانپ اٹکےن اال
اترشح راگیہ ابق ریبش اک

اممت ِزدنه

رباہندہی رسور اس بج ہک ُرالےن واال
ِ

ومیل ےک امل اک رقآں رتلیت ےس ڑپھ ُ وت ؔشرک
اچہپےن ےھجت تنج ںیم ہیمغ ہ ےہ آن واال

کلیجہ ماں کا
کلیجہ ماں کا

دل

دل

تڑپا رہا ہیں

تڑپا رہا ہیں
علی

اکبر

کا

الشہ

آ رہا

ہیں

ے
ے پے ماں آئی ہے لین
در خیم
ھجوم

پ یاس دل تڑپا

رہا

ہیں

پھوپھی بی یاب ہیں بہنیں ہیں مض طر
ے
جگر سین
یہ پبری

اور

ے شا ہ
ا ک یل

ہیں

الش

یہ

میں تڑپا جا رہا

ہیں

جوائی

فلک سرور کو ک یا دکھال رہا ہیں
اور

ے
گرد بچ

جواں کا یوں ج یازہ آ رہا

ہیں

ے کے اب ا کبر جہاں میں
بہیں ر ہن
جگر

کا

زخم

یہ

پ یال رہا

ہیں

روکی ہے شانس ھچکی آ رہی ہیں
ہے وقت تزع یہ دل گھبرا رہا
ے دل کا م طلب
پھوپھی سے ماں سے ا پن
اشارو میں پ یا پا

جا

رہا

ہیں

ؔاہرا روضے پے شہ
جلو اے م
پبرا

ے
مولی بجھ

پلوا رہا

ہیں

ن
اھتم رک اپ ي رمک رن ںیم وج اجےت ںیہنیسح

ن
ن
ت
ج
ک دصا اکونں ںیم
وگ يي ےہ ي
ع اربک ي

وُسےئ دیمان دقم زیت ڑباھےت ںیہ نیسح
ن
اھتمرک اپ ي رمک رن ںیم وج اجےت ںیہ نیسح
ُ
ک رطػ دےتھکی اجےت ںیہ نیسح
ڑ
مےک درای ي
آئ آواز ہی رن ےس ہک دمد وک آ ںیئ
ي
ل
ریمے ےنیس ںیم عیيں زینه اگلےت ںیہنیسح
اھکئ ںیہن ِداتی ےہ ووف ِر مغ ےس
ھچک ِد ي
ک وھٹرکںی اھکےت ںیہ نیسح
ک ےتلچ ںیہ ي
ي
س دیمان ےتچنہپ
ِ

ںیہ مشچبِ رُپمن

وخن ںیم ڈواب وہا ےٹیب وک اپےت ںیہ نیسح

ن
اشیپئ و راسخر و رظن
ک
وچم رک ےٹیب ي
ي
ُ
اےنپ زاونں ےک اہسرے ےس ِباےت ںیہ نیسح

ک زںیم
آئ ےہ لتقم ي
اپر ےنیس ےک رظن ي
زمخ ےس اہھت وج اربک اک اٹہےت ںیہ نیسح
اھکئ داتی
وُپےتھچ ںیہ ہک ںیہمت ایک ےہ ِد ي
ک اتبےت ںیہ نیسح
ایک اعسدت ےہ ہی ؤمنم ي
ن
وھکل رک آںیھکن ہی ےتہک ںیہ ِنب طبسِ پ ي
نتجنپ ھجم وک رظن اسےنم آےت ںیہ نیسح

ن
انان پ ي اور نسح

ع
افۃمط اور
ي
ن
ھجموک وکرث ےک ِکارے وه الُبےت ںیہ نیسح
ب دے دانی ایپم
اہک ہش ےن ہک اںیہن ریما ي
اب دنچوحملں ںیم آےت ںیہ نیسح
اپس اےکن ي
ک وگد ںیم دم وتڑ ِدای اربک ےن
اپب ي
دُجائ اک ااھٹےت ںیہ نیسح
داغ اِک اور
ي
ڑبا ارامن اھت اشدى اک اہمترى اٹیب
اوھٹ اے لعل ںیہمت دواہل انبےت ںیہ نیسح

واےئ اوسفس ہک رھپ فعض ےک ا ِس اعمل ںیم
ب ااھٹےت ںیہ نیسح
وخد وجاں ےٹیب اک الہش ي
ب داین ےس ایگ
اہےئ ااھٹره ربس واال ي
آےک ہمیخ ںیم رحم وک ہی انُسےت ںیہ نیسح
آئ د ِم زنع وج ؤمنم وک داعء
اکم
ي ي
اس داعء ےک ےئیل اب دجسه اجبےت ںیہ نیسح
ن
ب
دور وہےگن مغ و آالم عڑادار ےک ي
ک ڑگبى وک انبےت ںیہ نیسح
اےنپمغ وخاروں ي

ہے نوحي ک ناه سرور اے نور ن ظر اکبر

ہے نوحي ک ناه سرور اے نور ن ظر اکبر
اے لخت جگر اکبر اے نور ن ظر اکبر
آنکھىه میه اندھبرا ہے آالم نے گھبرا ہے
کچھ دکھ نا نہیه من ظر اے نور ن ظر اکبر
دے نو دی رزا رن کی جالت تھی یي سرور کی
َ
اشکو سے تھا چہري تر اے نور ن ظر اکبر
ت
چ
م
ہ
جس وقت لگی تر ھی ک نا کو صدا دی ھی
آنا میه ندر مض ظر اے نور ن ظر اکبر

ے ناال
دن ے لیئ
انہاري ترس نک ک نا اس ک
کھاى گے س ناه دل تر اے نور ن ظر اکبر
پبری کی عصاء نوٹی نانا کی کمر نوٹی
ُ
ت
جی نا ہوا اب دو ھر اے نور ن ظر اکبر
ہم شکل نبی بی نا ہم نام علی بی نا
سىنا ہوا مبرا گھر اے نور ن ظر اکبر
َ
ب نالى نبی زہراء ک نا آنے اخی نانا
ے دلبر اے نور ن ظر اکبر
ے کو تچھ
ل یئ
کیوه اتڑی رگڑنے ہو ک نا ہم سے تچھڑنے ہو
ک نا جاک ہوا بسبر اے نور ن ظر اکبر

ارمان پبرے ب ناي کا نکال یي تھىٹی جاه کا
آٹی یي ت م نا تر اے نور ن ظر اکبر
ے مبرے چوسے
فرناد ع طش کرکے لب سى کھ
اور نہنچا لب کوتر اے نور ن ظر اکبر
دلبر یي ترادر ہے اب شمر کا خنجر ہے
اور تن سے جدا ہے سر اے نور ن ظر اکبر
محشر ہے ب نا شاکر دم نوڑنا ہے دلبر
ے رہے سرور اے نور ن ظر اکبر
اور کہئ

ومالانیلعارغص

عم

السم

ع
اصغر کے تبسم نے ت لیم ب یاه دی ہے
ِ
ع
اصغر کے تبسم نے ت لیم ب یاه دی ہے
ِ
ُ
ّ
ے نے زباه دی ہے
م ظلومیء عالم کو بچ

شبیر کو دب یا

میه راحت ني ملی ل یکن

شبیر کے دامن نے دب یا کو اماه دی ہے
ُ
ے مہمان کو امت نے
ے بحف
ک یا خوب د یۓ
اصغر کو دبا باوک اکیر کو س یاه دی ہے
ُ
ٹ
ق ی ِل علی اصغر پر غیرت ني پکار ا ھی
ظالم تیرے ہاٹھىه میه کس نے ني کماه دی ہے

تکبیر

کی

آوازیه اب کون دباییگا

ے کے محافظ نے تیروه میه اذاه دی ہے
کعۓ

ہر گوشہء عالم میه گوبجی ہے صدا اب بک
عاشىر کو اکیر نے اس طرح اذاه دی ہے

زخم غم سرور کی ک یا قدر ہر اک جانے
ِ ِ
دل مؤمن کو چسم ِبگراه دی ہے
شہ نے
ِ
ِ
ُ
اس قوم کے لب ِشی یا آسان نہیه سارب
ُ
چِس قوم کو جالق نے ِمییم کی زباه دی ہے

اصغر کی تش نگی پي آ تسىه بہا بہا کے
اصغر کی تش نگی پي آ تسىه بہا بہا کے
بانو نے رات کاٹی جھىال جھال جھال کے
گردش زماپي
اب نو ذرا سا دم لے اے
ِ
ُ ُ
ے ہیه الشیه اتھا اتھا کے
شبیر تھک چک
زہرا کے الڈلے کو مل نا کہا سے باٹی
تر کر دی قیر اصغر آ تسىه بہا بہا کے
ِ
ے جو سرور
اصغر کے بعد رن میه مرنے چل
س ندانوه نے روکا چلقہ ب نا ب نا کے

جب باد آٹی اصغر زبداه میه ابک ماه نے
دل کو شنبھاال چایی جھىال جھال جھال کے
ُ ج
در ھن گۓ
ے سکیني فرباد کر رہی ہے
ڈوبا ہوا لہو میه کربا ِدکھا ِدکھا کے
دان کربال میه اعدا نے بعد سرور
من ِ
ے چال چال کے
دل کی لگی بجھاٹی خیم
وہ تشني لب ہے جس نے دشمن کو تش نگی میه
سیراب کر دبا ہے باٹی بال بال کے
ک نا سامیوه

بہی ہے ابدا ِز میزباٹی

ُ ُ
ابک مہماه کو مارا رن میه رال رال کے

ہم لُٹ گۓ
ے اے تھاٹی پي کہہ رہی تھی زینب
ع ناس باوفا

کا ساپي ہال

ہال

کے

راہوه میه کربال کے تھا احیرام واجب
ے ماہر آنکھیه بجھا بجھا کے
ے پي کیس
چلۓ

اصغر

آى

پ یارے

جھىلوه

جھىلوه

میری آنکھىه کے تارے جھىلوه

آسماه کے س یارے جھىلوه

میرے راج دالرے جھىلوه

آى

اص غر

پ یارے

سى کر جھىلے میه بی یا جھىلوه
تجھ پي قرتان بی یا جھىلوه
اٹھىه اصغر میه تمکو جھىالىه

اٹھىه جھىلوه میه تمکو سالىه

اٹھىه اصغر میه تمکو م یاىه

ے سے تمکو لگاىه
اٹھىه سین

بی ید پي کیسی آئی ہے اصغر

تا قضا تجھکو آئی ہے اصغر

ے سگن سے
کیس

تجھکو ل یکر مدپني وطن سے

کرتال

جا بسا تو عدن میه پي رن سے

ٹھر گ یا میرا گھر سب محن سے

آئی

اصغر کہٌ کر کِس کو تالىه
شیر اب میه کِس کو تالىه

ہاٹھ میه تجھکو تاتا نے ل یکر

شمس

ے رن میه وي سب ِط پیمیر
جل

مانگا تائی ہو ہو کے مض طر

پر

مشیری سا منور

کاقر نے مارا تیر سے تجھکو
رکھا

پ یاسا

تی ر

سے تجھکو

تیرا ق یل ہے ٹھاری شہا پر

تیرے خوه کو ٹھینکا سماء پر

اتک ق طري ِگرا پي دتا پر

ہے داللت پي تیری عال پر

اصغر تو ٹھا عرش کا تارا
رب نے تجھکو یہاه ٹھا اتارا
پیغ تاتا نے لی درم یاه سے

جھىئی قیر کو کھىدی م یاه سے

ک یا توس یدي تجھکو جہاه سے

ک یا عاپب دتا کے مکاه سے

اصغر پ یارے
ہوئی

پنہا

گھر ہوا جالی
صورً

روتالی

اب

ے
جھالبی یگ

اور جلد

کی

تجھکو

پیمیر

خوریه آ کر
کوپر کا

اور

فاطمي

سب

جھالبی یگی

ے
آب تالبی یگ

لورتاه

دتکر

تجھکو مقر ر

تاتا

اور گل
ے تاتا
ے سے لگابی یگ
ے جھىلے کا مرپنً ہر دم
پڑ ھک

کر رواه غم کے آنکھىه سے دم

تا کٌ ہو جاۓ ِاس غم میه نے دم

لے تواب کی جاگر ِاک دم

پ ر غ م اص غ ر

کی

ذکر تمائی

روکے ہر آه پ یاه کر تمائی

اے میرے معصوم اصغر رات آئی گھر چلو

اے میرے معصوم اصغر رات آئی گھر چلو
چاند نکال آسماه پر  ،رات آئی گھر چلو
ُلٹُ گئ ماه کرنال میه  ،ہاۓ بی ٹا ک ٹا کروه
جب میرا اصغر نہیه پھر  ،چالی جھىال ک ٹا کروه
اب ني لگ چاۓ ن ظر ،رات آئی گھر چلو
ے بن میه نا چدا
پھىل نانو کا پڑا ہے  ،بپت
ے کا پھ
جھ مہپت

بچي کرنال میه ني بچا

ے مادر  ،رات آئی گھر چلو
دل سپبھالے کیس

تیر کھاکر مسکرانے والے ماه تیری ن ٹار
گ
ن
ل
شن کر ل نے لے لی میری گودی کی نہار
ک ٹا کرے اب تیری مادر  ،رات آئی گھر چلو
ے مچاہد بی ٹد
قیر میه ننہ

ے آ ن ٹگی
کیس

جب پھ ناد آ نیگا اصغر ماه تیری مر چان ٹگی
ظلم ہوگا مام ٹا پر  ،رات آئی گھر چلو
ے
ے خون میه پر ہو گت
ے پھ
ے کو گت
نائی بپت
ے
ماه ادھر روئی رہ اور تم لچد میه سى گت
ک ٹا مال دل نوڑ کر  ،رات آئی گھر چلو

اب حسپئ

آسماه پر انک پھ

نارا نہیه

حرملہ ک ٹا تیری گودی میه کوئی بچي نہیه

اب حسپئ آسماه سے چل دنا ہے مشری
حرملہ ناس کوئی پھ بچي نہیه

تیر جھىڑا ماه کے دل پر  ،رات آئی گھر چلو
ے پھ
تم گت
ے ناة کے ہاپھىه ني قرآه کی طرح
ُ
ک
کوئی د ھ ٹاری ہے اب بی ٹا تیری ماه کی طرح
لٹ گئ اک دن میه مادر  ،رات آئی گھر چلو

ک ٹا ق ٹامت آ گئ

ے
اہل حرم پڑنا کپت

ے
ے  ،خون سے کھ ٹال کپت
ے والے بچ
دودھ بپت
کٹ رہا ہے اب چگر  ،رات آئی گھر چلو

ے
ے س ٹاہ ناة کے کام آ گت
اے میرے ننہ
ے
کرنال کے سىنے جیگل میه اندھیرے جھا گت
ماه چا نور ن ظر  ،رات آئی گھر چلو
کرنال چا اب نو تیرا دل پھ پھ ٹڈا ہو گ ٹا
تیری گودی میه علی کے الل کا دل سى گ ٹا
ہے میرے لخت چگر  ،رات آئی گھر چلو

کرنال کی چاک میه وہ چاند ننہا ہو گ ٹا
تیری مئ

میه علی کا الل اصغر سى گ ٹا

اے میرے لخت چگر  ،رات آئی گھر چلو

مولی پرہان الہد جب پھ ن ٹاه قرمانے ہیه
مؤمنیه کی آنکھىه سے آنسىه رواه ہو چانے ہیه
ناد آنا ہے وہ من ظر  ،رات آئی گھر چلو

دنکھ لے شمشیر جن کی گودناه پرناد ہیه
ُ
ے صدقے میه نو ہر مؤمن کے گھر آناد ہیه
ا نک
ہے پڑا احسان ہم پر  ،رات آئی گھر چلو

ب
بولی بابو پ یارے اصغر شام ھئ
ب

بولی بابو پ یارے اصغر شام ھئ
ب

ے ڈروگے دلبر شام ھئ
رات ا ک یل
ب
بی یا شام ھئ

گھر آى
گھر آى
گھر آى

گھر آى

ے گیو ہے اصغر ج یا مورا گھبراۓ
بانی بین
ے تجھکو آۓ
کونی نہیه ہے گھر میه بی یا لین
ب
بی یا شام ھئ

گھر آى

جھىلو تبرو خالی پڑو ہے جھىلن والے آى
جھىل کے مورے پ یارے اصغر ماه کا دل نہالى
ب
بی یا شام ھئ

گھر آى

ے تمکو م یاىه
ے ہو کیس
مابا سے ک یا روبھ گن
کونی نہیه ہے گھر میه بی یا کسکو بی یا س یاىه

راي بکت ہوه بی یا بوری کا ہے لگابو دپر
آى

ب ی یا

خلدی

آى

میه م یاىه خبر

ب

گھر آى

بی یا شام ھئ

ے تبر
ے بی یا لین
ے ہیسن
گیو بھى رن میه ہیسن
ے ظالم تبر کے بدلے تبر
ک یا بھ خبر کہ د پ یگ
ب

بی یا شام ھئ

گھر آى

اکھ یاه پرس گئ دیکھن
ے تجھکو مبرے نین کے بور
آنی نہیه کونی تبری خبر ک یا گیو ہے اتئ
ب

بی یا شام ھئ

دور

گھر آى

بورے غم میه ج ني باۓ بوری مادر بی یا
ے بھروبگی ک یا میه در در بی یا
خالی گودی لین
ب
بی یا شام ھئ

گھر آى

تیر ظالم نے جو اصغر کو لگایا ہوگا

تیر ظالم نے جو اصغر کو لگایا ہوگا
جون آنکھوں سے شہ دیں نے بہایا ہوگا
ے
تیر کھا کر علی اصغر جو سدھارے ہو یگ
گود میں یانو نے پھر کس کو سالیا ہوگا
دل پہ سرور کے عجب طرح کا صدمہ ہوگا
ے سے لگایا ہوگا
ے کو جو سین
آہ دو لہ
ُ
ے سبو کے السے
جود نو جا جا کے اپھانے پھ
ُ
م
ت
ق
کِس نے ل سے ش ِہ دیں کو اپھایا ہوگا

ل
ے گی ہوگی زپنب
جاک پہ ِگر کے تڑ پن
ُ
جس گھڑی شمر نے سر شہ کا اترا ہوگا
پ
ذر سے ظالم کے سکینہ ھی پہ روئی ہوگی
پھول سے رخ پہ طمانچہ جو لگایا ہوگا

جھىال اصغر کا مادر جھالتی رہی
جھىال اصغر کا مادر جھالتی رہی

پاتی پاتی کی آواس آتی

ے جس
ے تھ
ے پ یار سے مرتضی
چو م ت
ے حیی ِب خدا
ے جس ک
ے تھ
بوسے لیت

گ
سىن ھتی تھی
ُ
ظ
ے پر جھری لم ڈھاتی رہی
اس گ ل

ے
کوتی پاقی ني تھا ق یل سب ہو گت
ّ
ے
ے ہوۓ سى گت
ے ِس س ک ت
تھىکے بچ

ے
سىنے جنگل میه لعل و گوہر کھى گت
ُ
پ یاس رہ رہ کے اپکو س یاتی رہی

کس فدر جسک تھا ش ِاہ دیه کا گال

جس کا اپداسہ کرپا ہے مشکل ذرا

تین دن سے ني ق طرہء آب مال

ے کی ہر اپک تھر تھراتی رہی
رگ گل

جب سکیني نے دی الع طش کی صدا

ف
لب ع یاس غاسی کا ہلت
ے لگا
ِ
غلقمي پر وفا جھلمالتی رہی

مسک لے کر گ یا اور ني واپس ہوا

ے
جس

رہی

فاطمي س یدہ

گر کے گھىزے سے پاپا کو آواس دی

ے السے نے اکبر کے شہ جس گھڑی
پہنچ

ے پش یگی
بولے پاپا پہیه اب مجھ

موت دل کا ني خذني جھ یاتی رہی

لمحي ہاۓ فکر سے ني اہ ِل ن طر

ے خابور
ے اور پیت
پاتی اپساں پیت
ُ
پات صدموں سے ني دل دکھاتی رہی

اک راوی نے ہاشم لکھا ہے پ یاں

پ
ے سر یٹھی تھی خاک پر پ یب یاں
پ یگ

پاد سہرا میه کرتی تھی آہ و فعاں

دو پہر میه چو دولت

آل دمحم کا گھر
ق طرہ پاۓ ني ِ

لُٹایت

رہی

جھىلے میه ہے قرار ني مادر کی گود میه
جھىلے میه ہے قرار ني مادر کی گود میه
اصغر کو چین آئیگا سرور کی گود میه
اصغر کی پ یاس تو جو بچھا دیگی اے قرات
ے کوثر کی گود میه
ے ش ِاہ دیه بچھ
رکھ د پ یگ
اصغر کو شاہ الۓ تو تولی س ی ِاہ شام

اہلل

کی ک یاب ہے سرور کی گود میه

کی یا ج
دل حرملہ میه توں
ے
ہ
وا
ہ
ا
ی
ھ
ِ
توس یدہ جیس
ے آگ ہے ئتھر کی گود میه

شہ تولے ٹھىڑی دثر میه پی لیگا میرا الل
کوثر کا جام شاقیء کوثر کی گود میه
ے ن ي تی ر
ے کھا کر گل
اصغر تو مسکرا د ئۓ
ہاں موت رو ثڑی علی اصغر کی گود میه
قرمایا شہ نے یایا سے کہ یا میرا شالم
اے میرے الل جایا تو ح یدر کی گود میه
تولی سکیني توں ک ہیه کوپی روٹھ یا ہے ک یا
کب یک ني آؤگے ٹھال جواہر کی گود میه
اش ِک غم حسین ہے آنکھىں میه اے ریاض
ِ
ُ
شبنم سحر میه جیس
ے ہے گلِ ثر کی گود میه

دن ڈھل چکا ہے شام آئی سر پر

ے س پاہی
اے میرے ننہ

دن ڈھل چکا ہے شام آئی سر پر

ے س پاہی
اے میرے ننہ

گھر تم ني لوٹے اب ماه ہے مض طر

ے س پاہی
اے میرے ننہ

سنسان بن ہے تارکیوه

کا

م
پ
ق
پھ پال ہے ل میه شاني

ے میه اصغر
جاٹے کہاه ہو ا یس

ے س پاہی
اے میرے ننہ

ت مہارا

ے گوارا
ماه کو ہو کنس

ے اے میرے دلیر
کیوه ماه سے رو پھ

ے س پاہی
اے میرے ننہ

ماه کے دالرے آنکھىه کے تارے

تم سے پھا دل کو سہارا

ے ہو اصغر
مر جاۓگی ماه سنت

ے س پاہی
اے میرے ننہ

سىتا

ہوا

ہے جھىال

تم ٹے تو بی پا توه گھر کو جھىڑا

ے شدھارا
مہماه ہو جنس

تادبه ت مہاری اور ماه ہے اصغر

ے س پاہی
اے میرے ننہ

جاٹے ہوۓ ہاۓ ني پھی ني سىجا

کنسی ہے ماه ٹے سہارا

جالی ہے گودی جالی ہوا گھر

ے س پاہی
اے میرے ننہ

پکاروه

ہے تام لب ني ت مہارا

تمکو

پکاروه

تا

ني

اے لعل میرے اے میرے اصغر

ے س پاہی
اے میرے ننہ

ے تم ٹے کہیه سے
لگ پا ہے جنس

سىٹے میه ماه کو پکارا

پہلو میه تم کو ڈھوتڈوتگی اپھ کر

ے س پاہی
اے میرے ننہ

زتدگائی

ے جی مجھ کو مارا
کیوه جنت

پھر

ے س پاہی
اے میرے ننہ

مجھ

غمزدہ

کی

ک پا

روئی رہوتگی اب زتدگی

شہ نے علی اصغر کو جب دفن ک یا ہوگا

شہ نے علی اصغر کو جب دفن ک یا ہوگا
ے کو پانی پي مال ہوگا
تربت پي چھڑ کن

ک یا درد ہوا ہوگا دل میه ش ِہ واال کے
معصوم کی گردن تر جب تیر چال ہوگا
ُ
آسان پي تھا اتھ یا معصوم کی تربت سے
ُ
ے دل بیٹھ گ یا ہوگا
ے ہو پ گ
ج ب آپ ا ت ھ

ت
ی
ق
تھانی ھی تراتر کا جب ل ہوا ہوگا
ع
ت
ش
ک
لشکر کا لم شہ نے ھر کو ِدپا ہوگا

ت
ش
ک
ماه کہتی ھی رو رو کر د من ہے وہاه ال ھى
م
ی
ق
اکیر میرا ل میه کس کس سے لڑا ہوگا
ت
ی
ق
بی یا ھی تراتر کا جب ل ہوا ہوگا
ُ
الشہ علی اکیر کا ک یا شہ سے اتھا ہوگا

ے چاکم کے سر بیش کین
جب سا من
ے
ے ہو پ گ

ریّس

میه سکیني کا ننہا سا گال ہوگا

السم
وہت ےہ ارغص
ربقِ ارغص ہپ امدر اکُپري رھگ ولچ اشم ي
ی
وہت ےہ ارغص
اخک رپ دنین ي ي
آئویکںرک رھگولچ اشم ي
ی
ل ریمے تخلِ ِجگروک
گ ریتي وصرت زںیموک اور ےل ِ ي ا
اھب ي
ی
وہت ےہ ارغص
روئ امدر رھگ ولچ اشم
ہی ہن وساچ ہک ي ي
ي
م
م
ی
جلت يي ي
ااجت
زخ الگ
ری ي ہپ
ےہ نیچ ي ي
ي
آئ ویکںرک ي
ی
ب
ت
س
وہت ےہ ارغص
اشم
ولچ
رھگ
اسبت
ي
ي
ي
وسےن لگنجںیم ي
ریت رگدن ےسویکںرک اکِنولں اب وت نم اک ڈالھ ےہاہمترا
وہت ےہ ارغص
وکمت وگدي ںیم ویکںرک اُاھٹؤں رھگولچ اشم ي

ت
ک
کہتی ھی ایک د ھ یا اصغر میرا کہاں ہے

ت
ک
کہتی ھی ایک د ھ یا اصغر میرا کہاں ہے
خالی پڑا ہے جھوال اصغر میرا کہاں ہے
ت
ک
ھ
ے کو ہے لیجہ آ خاؤ اب تو بی یا
ٹن
کب یک پکارے دکھ یا اصغر میرا کہاں ہے
جب خاؤیگی مدینہ میں ک یا جواب دویگی
ج
ج
م
ی
ھی
ے اصغر میرا کہاں ہے
تو گ
ے لوگ ھس

ے ی یا دے
اے خاید آسماں کے تو ہی مجھ
آنکھوں کا میری یارا اصغر میرا کہاں ہے

ے سے میں لگاؤں
جود خا کے ساتھ الؤں  ،سٹن
کوئی ی یا دے ای یا اصغر میرا کہاں ہے
بج ّہ ہے ڈر نہ خاۓ خلدی کوئی ی یا دے
ہے ہر طرف ایدھیرا اصغر میرا کہاں ہے
ت
ی
ج
م
ھ
ک
ے
ے ھی کو تو اب پیو گی یس
یائی مل
سوکھی زیان واال اصغر میرا کہاں ہے

ئ
گاشمرھگولٹآؤ
وہ ي
ُ
ئ
وھک ےئگ م
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ
ارغص
ریمے
اہکں
ت
ي
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
ہہک ي
رہ ےہ ہی رورو ےک امدر وہ ي
ریمے ےھنن ِ پ
اہ اہکں وہ
س ي
ُ ُ
راه تکت يي وہں ےمیخ ےک در رپ
ِ
پ
وگد ںیم ک وک اپ ي مُساؤں
ِ
ایپر ک ےس رکوں ںیم ٹپِل رک
امں کِسے اب ہی ولرى انُسںیئ
ِدل وک الہبںیئ ےسیک ہی رطضم
وُسےن لگنج ںیم ےسیک روہےگ
ئ
آئ ریمے ِدربل
ےسیک دنین ي ي
ب
ِ
چ
پ
ھ
ہ ےہ وان
اب وت سب اخک ي
ک ےل ےک اچدر
وسےئگ اخک ي

راہ اہکں وہ
وبول تّنج ےک ي
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي
ِ
اخ يل وھج يل ےہ ک وک الھجؤں
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي
وبےس اگولں ہپ رکیل اسنہںیئ
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي
ِ
ڈر ےگل اگ وت ک ےس وہکےگ
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي
اور ادنریھا اہمترا ولھکان
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي

ش
ِناہن انبای

اپن اک اپای
اکی رطقه ہن
ي
ُ
اھکای قلح ہپ ریتِ سِتم رگ

رُحہلم

ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي

وگد ںیم اب وت زرہاء مُساںیئ

ِپپاںیئ

رمیضت وکمت
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي

ایک وہک ن ي ںیم اجرک دمہنی

گ بس وک ہنیکس
ایک اتبےئ ي
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي

رھب دو ارغص وج ےہ وگد اخ يل

در ہپ آےئ ںیہ ریتے ؤسا يل
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي
ي
ؤمنماکشآوھکنںںیمرھبےت
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي

اور

وھجال الھجںیئ ربمیپ

رم ایگ ریت اھک ےک رِبادر
آھکن ںیم ےل ےک مغ اک دنمسر
رباہندںی ِذرک رکےت
بج ہی
ِ
اید آات ےہ وکمہ وه رظنم
م داعء رک
ایھت اماھٹ رک م ا
ُح ؔ ي
ہی الستم رںیہ ات تهرشحم

ےن

وکرث

ک وطل اقبء رک
دوونں ومیل ي
ئ
گ اشم رھگ ولٹ آؤ
وہ ي

ماں غمزدہ پکاری آ جاؤ پ یارے اصغر
ق ید جانے میه یي دیکھى ایک ماں کا جال ہے
جسکا گہوارہ ہے جالی اور لحد میه الل ہے
ماں غمزدہ پکاری آ جاؤ پ یارے اصغر
مادر ہے تم یي واری آ جاؤ پ یارے اصغر
ے ہو یادل میه کریال کے
اے جاید چھپ گۓ
چھىال پڑا ہے جالی سىۓ ہو رن میه جاکے
ے
آ پ یگی نی ید کیس

گودی نہیه ہماری

کوئی ہمیه پ یاۓ سىۓ ہو تم کہاں پر
ے ہم وہاں پر
ے سایي کر لی یگ
آ نحل کا ا پۓ
ے یي تم کو چھاڑے زمین ساری
کاپ یا چو بھ

پ یاالؤ اب کس
ے ہم آغوش میه پٹھائیه
ے لگاۓ
کس کو چھىالۓ چھىال کس کو گل
کس کو ض یاۓ لوری مادر یي غم کی ماری
ے تم ق طرہ یي یائی یایا
پ یاسے ہی رہ گۓ
ے یي ہاۓ ظالم کا تیر کھایا
ے گل
پنہ
بھر کیوں یي ہم کریه یوں اے الل آہ و زاری
ڈھویدھے کہاں کہاں پر یو ِر ن طر ت مہیه ہم
م
ق یل میه ہے ایدھیرا ڈھویدھے کدھر ت مہیه ہم
آ جاؤ جلد نی یا آ نسىں ہے دیکھى جاری
ے لوگ ہم سے
ے وطن جب یوچھی یگ
ہم جانی یگ
جالی ہے گود کیوں کر کیوں آیکھ تم ہے غم سے
یو کہہ دے ک یا یي جالت فرقت میه ہے ت مہاری

ے
حرمت سے چھ مہیۓ
آ یگن میه بھىل پنہا

والے کی رب ع طا کر
ُ
ب
ا سک
ے ھی یو ِکھال کر

چھىلی ہے جسکی جالی بھر دے میرے یاری
ے
جنت میه دصت شہ پر ہم جا رہے ہیه ا نس
ے بھ
اصغر گۓ
ے
ے رن میه ہابھىں یي شہ کے جیس
ن
ب
ہ
ی
ے ہم یقی یاً ھر کیوں ہے نے فراری
نچ ی گ
ہو رو ِز جشر داعی کے سابھ ساہ کا غم
جنت کی راہ پر ہو شبیر کا ہی ماتم
اور کایدھو یي جسامی مولی کی ہو سىاری

میرے بے قصور مہماه میه صیر کہاه سے الىه

میرے بے قصور مہماه میه صیر کہاه سے الىه
تیرے غم میه جو ني تڑبے جو جگر کہاه سے الىه
ے
کیوه سىاۓ کربال کے کسی اور سمت د یکھ
میری چشم آرزو میه وي ن ظر کہاه سے الىه
میه جال تو جاىه کربل  ،تر ني شرم روکتی ہے
ُ
َ
ے در کے قابل ہو وي شر کہاه سے الىه
کہ جو ا بک
تو کہا شاي دیه بے بھائی  ،میه زراء رن تو دے دوه
ے شالمت وي کمر کہاه سے الىه
کہ جو ري شک

ے ہو دولہا
کہا ماه بے میرے بی ٹا کہ جو تم بن
ے کو گلکر کہاه سے الىه
تیرے شر ني بابڈ ھن
میرے ہر نفس  ،نفس میه غم ای ِن مرتضی ہے
ِ
میری لب ني مسکراہٹ  ،اے قمر کہاه سے الىه

ننہا سا ایک ض پاہی گودی میں آ رہا ہے

غربت کا بے کسی کا یادل سا چھا رہا ہے
ے مجاہد خیموں میں ک پا رہا ہے
صب کٹ گۓ
ننہا سا ایک ض پاہی گودی میں آ رہا ہے
خودداریوں سے لب پر آہیں ٹھر گئیں ہیں
رک رک گئی ہے سانسیں نبضیں ٹہر گئیں ہیں
ٹہرا ہوا وہ چھوال ک پا دل ہال رہا ہے
کیسی لئی ہے نسئی کیسی ِمئی ہیں جانیں
ک پا سکر کر رہی ہے سوکھی ہوئی زیانیں
ک پا صبر پڑھ رہا ہے ک پا ض بط چھا رہا ہے

ستّر کی موت دیکھو اور دوٹہر کو دیکھو
ُ
ے جگر کو دیکھو
اصغر کے ِ سن کو دیکھو ا سک
خو دص ِت کریال میں دولت

لُٹا

رہا ہے

َ
ے کہیں ض پاہی د یکھ
ا نس
ے
ے ٹہیں ا ب پل
ماں کی طرف سے کوئی رخ کی یالنیں لے لے
ے ٹہل مجاہد م پداں کو جا رہا ہے
ٹہ ل
یہ زیدگی کی ٹہلی کروٹ ہے راس آۓ
ے لگاۓ
شببر ال رہے ہیں گھر سے گل
اور موت کا فرشتہ آیکھیں بچھا رہا ہے

سارے جہاں سے کہہ دو کون و مکاں سے کہہ دو
روح کارواں ہے ہر کارواں سے کہہ دو
یہ ِ
ب پاسا ہے نین دن کا اور تبر کھا رہا ہے
ّ
طجاد کی ض پاہت اکبر

کی سان ہویا

اے موت کاش انسا بچ ّہ خوان ہویا
دو دن کی زیدگی میں نیور ِدکھا رہا ہے

یاد اصغر کی جب دل جالنے لگی

یاد اصغر کی جب دل جالنے لگی
جالی جھولے کو مادر جھوالنے لگی
دی
الش اکبر کو شہ نے کہا
کر
کھ
ِ
آج زینب کی حمنت ٹھکانے لگی
ج

ینت زہرا کے سر سے ھنی جب ردا
سر کے یالوه سے منہ کو جھ پانے لگی
سوۓ دریا سکینہ جو روتی جلی
الش ع پاس کی ٹھرٹھرانے لگی

یازوىه میں جو زینب کے رسی ب پدھی
یاد عون و دمحم کی آنے لگی
الش نوشہ پہ کبری نے روکر کہا
ِ
ُ
ل
ل
گ
اٹھو صاجب د ہن ھر کو جانے گی
جس کو آدم ینی نے کہا محبرم
ُ
اس کو اُمّت ینی کی س پانے لگی

یا رب ص غیر سن میه کوئی بے یدر ني ہو

یا رب ص غیر سن میه کوئی بے یدر ني ہو
ت
ن
یایا کسی کا ق ل حضور ظر ني ہو
ے سر ني ہو
یلوے میه کوئی پردہ نشیه ن تگ
پردنس میه یتیم کوئی در یدر ني ہو
ے
ق تدی ہوئی  ،یدر سے چھىئی  ،بھائی مر گۓ
ے
ني سارے دکھ سکیني کے اوپر گذر گۓ

رمایث

رمہیث
ارغص وک ےکیل بج ےلچ طلُسان رکالبء
دانم ابع اک اشه ےن اطوکس اطڑاھ دای
ےٹیب اک اماھت وچےکم امدر ےن ویں اہک
خا
اےاللریمے اج ریتا احظفےہاب ط د
ج آویئ
اہں رن ےس لو ٹرک ریمى اجں َ د
رھپ آےک امںوک اچدن س وصرة داھکویئ
اہوھتں ہپ اطوکس ےکیل وج نکلے ش طہدی
آسپ ںیم بس ہیےنہک ل وفج اشقی اا
رقآن ال رےہ ںیہ اشنہشه رک البء
اشدی نیسُح اچےتہ ںیہ مہےس ہی فیصله

بےک ایپےس وک امر ول
اب دری ایک ےہ َ ط و
ن ےک وناےس وک امر ول
دلجى رکو َ

ادعاء ےس رھپ ہی ےنہک ےگل اشه وخش خصاال
ُ
ےل رک طتمہاارے اپس ںیم آای وہں اک طسوال
ایپاس ےہ نیت روز ےس ہی ریما ون نال
ُ
طتم
ہ
ی
ہ
ی
ی
اس ےب زط ابں اک ھچُک وت ں اچ ے ایخل
داتی وہں طت وک اسقء وکرث اک واہطس
اپن

پدو
ِا

ہی ابت نُس ےک ےنسنہ ےگل اایقش

اوکس ربمیپ

اک واہطس

امتم

ک الکم
ےٹیب ےس بت ہی اشه اطمم ےن ا
آات ںیہن ںیقی اںیہن اے ریمے الہل افم
َ
ط
ِ
ت ب وت ان ایپس ک تّجُح رکو امتم
وُسک زط ابں اکِنل ےک ا ِن داھکؤ طت
ایپاس وہں نیت دن ےس اںیہن ہی اتبؤ طت

ربھگا ایگ ہی احل دل شعدد دیکھ رک
ہی رُحہلم ےس ےنہک اگل بت وه ہنیکور
ویکں داتھکی ےہ،وفج ںیماسیک ےہ وشر و رش
َ
ےّچب وک رک امتم اب ریت امر رک
اس وتق ط ون وج اشه اطمم وک طرالاگیئ
اجرک اریم اشم ےس ااعنم اپاگیئ
روےگنیئ اس ایبن وک نُس رک وجان و ریپ
ےنہک اگل نیسح ےس وه اظمِل رشری
ںیماجاتن وہں ایپس ےس ےب اتب ےہریغص
ہیہہک ےک رُحہلم ےن ڑچاھای امکں ںیم ریت
وخں ہِب ایگ ےلگ ےس اطس ونر نیع اک
ےّچب اک قلح دھچ ایگ ابزو نیسح اک

ک
وبےل نیسح اظوملں ہی طت ےن ایک ا
پ دای
ایک وخب ریمے ےّچب وک اپن ِ ا
وصعمم ےب زط ابن اھت ہی اطس ب ایک اطخء
ملُظ و س ہیوکےسن ذمبہ ںیم ےہ رواں
ط
َ
ن اک آج وج ت وخں ناؤےگ
آل َ
م
ح
ش
ر ےک دن روسل وک ایک ھنُم داھکؤےگ
ک اطخب
رورو ےک رھپ ہی اشه اطمم ےن ا
اٹیب ںیم طت وک ےمیخ ےس الای اھت رہب آب

ارغص طتمہاارى امں وک ںیم اب طدواگن ایک وجاب
ُ
ُ
تّنم وکن ڑباھےن ہن اپن وه دل ابکب
اوسفس ےہ ہیہک ہنےکس ھچُک زط ابن ےس
اھکرک ےلگ ہپ ریت سداھرے اہجن ےس

لتقم ک تمس روےت ےلچ اشه رک البء
ننہي س ربق وھکد ےک ارغص وک رھک دای
الےش ےک اپس آےک ہی اربک وک دى دصا
اٹیب ریتے وحاےل ےہ ہی ریما م اقل
ُ
اذیا ہن وکن ےچنہپ ریمے وخش خصاال وک
سورد رکات وہں ابون ےک لعل وک
ریتے ط ِ ط
ارغص وک دنف رک ےک وج آےئ ش اانم
ک الکم
ابون ےن بت ہی اشه اطمم ےس ا
ےّچب وک وھچڑ آےئ اہکں آپ ای اامم
آوسنں اہب ےک ےنہک ےگل اشه کین انم
ابون

طتمہاارا

ہیسلیووں

واال

طگدر

ایگ

رگدن ےپ ریت اھکےت ہ وصعمم رمایگ

دانم ڑکپ ےک ابل ہنیکس ےن ویں اہک
ُ
اب اب اتبےیئ ریما اھبن اہکں ایگ
َ
اجن کلُم اقب ایگ
وبےل نیسح
نَس
م
ل ایبں ںیم ےسیک رکوںمغ اک امرجا
َ
وحر و کلم ب روےت ںیہ ہیمغ اک وجش اھت
ےب ریش ےک امل ںیم ک وک ہن وہش اھت

ونہح
ن
بج ےلچ ارغص وک اپ ي وگد ںیم رکیل نیسح
دےتھکی اجےت ےھت رو رو رک ُر ِخ اونر نیسح
اھبئ ےکرقںی
آئ زبنی ےل ےک
امششےہ وک ي
ي
ن
اپئ ِ
ِم ہن مغ ںیہن
اھبئ
وب يل اے
ںیمہ ي
ي
ن
تِل
م
ِ
اپئ ےک ہی طِف ِل زحںی
انِب
ےہ
اات
ل
ي
ن
وخف ےہ ہک ایپس ےس ہن دم ِن اجےئںیہک
ن
اپئ اک اِےس ِپ ي
وای اجرک نیسح
وھگٹن ي

ل
م
ہ
ؤمونمں وسوچن ہک اُن ووں اک اھت اسیک امسں
ُج
ل
ھ
شت ےسےسیجہک ستاا وہ اہجں
ک ِ ّد
دوھپ ي
اےسیںیمآےت ںیہ رسوردونمشں ےک درایمں
ن
س وصرة وکرکےک اےنپ دانم ںیم ِناں
اچدن ي

ن
ایک ںیہک ےسیکںیہک ےہ وسچن رک مُضطرنیسح

ن
گن
ج
ک ہی اکُپر
رکالبء ںیم يي اشہِ رکالب ي
وخنےک ایپےس وہ ُت ریمے  ،ےہ مہ ہپ آاکشر
اب وت ریشوخار
ہی ریما انزوں اک اپال ےہ ي
کس اطخء ےہ ایپس ےسےہ ےبرقار
ایک الھب ا ِ ي
ن
طبض اےنپ آنووں وک رکےت ںیہ ویکرکن نیسح

اہوھتں ہپ ارغصوک اُواچن رکےک ہی ِش ےن اہک
ُ
ب ایک
وکئ ي
اصح اوالد ت ںیم ےسںیہن ي
ِ ِ
وکئ ُت ںیم ےس رطقہ آب اک
رگ ِپااگئ ي
ن ن
خ ںیم وه اجےئ اگ
داتی وہں ںیم ہیامضتة ُ د
اجم اہوھتں ےس ِپاےگنیئ بلِ وکرث نیسح

ِ
ک وک دھکی رک ےّچب اک احل
رمح ہن آای ي
ِ
ِ
ک وک اھت المل
ک اک ِدل ُداھک اور ہن ني
ہن ي
اپئ اک وسال
طبسِ ربمغیپ رکے اکی وھگٹن ي
ک رکے ہن ھچُک ایخل
اور اُتّم اُس ربمیپ ي
دےتھکی ںیہ ایس ےس رہ وُس ہب مشچِ رت نیسح

ک طمس ےس اکی ریت ھچُک ااسی الچ
اظوملں ي
ُب رکالب
ِدل ڑتپ اُےھٹ امل ےس اکپن ا ي
ِجھدد ایگ وه ریت ےس وصعمم اک اھنن الگ
لچ اسب ایپاس اہجں ےس اہےئ وگدى اک الپ
ن
داغ ُفقة اک اگل ےہ اور اِک ِدل رپ نیسح

ِء

الہش ےب ریش اہوھتں رپ ےئیل اشہِ زنم
ک وُسےئ ونط
دےتھکی ںیہ وُسےئ
ہمیخ ناور ي
ن
نن
ھ
وکن ےہ وج وھکد رک يي دحل رک دے دنف
ہن رےہ ےٹیب رِبادر ہن رےہ اِِنب نسح
ِء
ِ
ہ دانفےت ںیہ رن ںیم الہش دربل نیسح
وخد ي

رہبِ فیس دںی داعء ایرب ریمى رکان َقول
لعارغص ےک دصےق ںیم رُمادوں اک وصحل
وہ ي
ب سبلھِک اجےئ اِک اھنن اس وھپل
ریمے آنگن ںیم ي

نن
م
ُج
ج
ُ
ب وہ اجےئ ر مة اورّرسمت اک نول
ھ ہپ ي

ہی زعؔادار آس ےل رک آای ےہ در رپنیسح

جب رن میه حسین اصغر بے شیر کو الۓ
جب رن میه حسین اصغر بے شیر کو الۓ
لخت جگر
ُ
ّ
جالدوه میه اس صاجب نوقیر کو الۓ
بانوۓ

دلگیر کو

الۓ

ہاتھىه پي دھرے جابد سی تصویر کو الۓ
غل یز گ یا دیکھى شہ واال کے پسر کو
ُ
خورض ید بے ہاتھىه پي اتھابا ہے قمر کو
ُ
اغدا کو دکھابے ہیه مني اس کا شہ خوطخو
م یداه میه تجلی ہے مہ و مہر کی ہر سى
جاری ہیه ہر اك صاجب اوالد کے آ پسىه
کھىلے ہیه دہن م یل صدف اصغر مہ رو
پ یاسا ہے پسر اسکوه سے مني دھوبے ہیه شبیر

ّ
ے ہیه اور روبے ہیه شبیر
ے کے طرف یکت
تچ

فرم باے ہیه غنچي دہن اے میرے پ یاسے
پ یالى مجھ
ے ک یا میه کہوه اہل ج فا سے
گوبا نہیه اس وقت زباه فرط ح یا سے
کجھ میه بے خو ماتگا ہے نو ماتگا ہے جدا سے
ے عرق ظرم میه یر ہوه
بے بانی کے ما بگ
ُ
مخ یار خو کویر کا ہے میه اسکا پسر ہوه
ُ
ُ
شبیر بے اس جابد کو ہاتھىه پي اتھابا
چلّے سے کمابدار بے واه تیر مالبا
خم ہوکے اسُے م یل کماه شہ بے تجابا
ماپ ید اجل

باوك

ظلم و ستم آبا

ے کو
شبیر چھ یابے رہے بازوه کے بل
ے کو
ے سے گل
بازو پي لگا نوڑ کے ننہ

جلقہ نو وي دو بابک کا اور تیر شہ نہلو
دل صہم گ یا خوبک یزے اصغر مہ رو
ے لگا آیکھى سے آ پسىه
گردن سے لہو نہت
ے سے بازو
ے ننہ
مني کھل گ یا تھرابے لگ
گل ربگ ہوا طىق گلو خون میه تھر کر
ُ
رنتی پي کزے گر یزے ہاتھىه سے ایر کر
مجھلی سا خو ہاتھىه پي یزپ یا تھا وي بے شیر
ّ
ل
ے ک و یت
ے حضرت شبیر
ے تچ
بے باب تھ

ے سے کسی بدتیر
جب خوه پي ہوا پ ید گل

ُچلّو

ل ت
ے سىۓ فلک تیر
ے ھینکت
سے ک

ُ
ے افالك کے اویر
اس خوه کو ملک لے گت

لکھا ہے کہ ق طري پي گرا جاك کے اویر

جب تیر کو معصوم کی گردن سے تکاال
دپ یا سے سفر کر گ یا وي ھنسلیوه واال

ِچ ّلُ

کے عخب درد سے روۓ شہ واال

یسدبک تھا ہو جاۓ کلنچي پي و باال

غل تھا کی اب امّتُ
فرباد

کا یگہ یان غلی ہے

کو زہرا طرف عرش جلی ہے
ُ
شہ الش کو ہاتھىه میه اتھاکر پي تکارے
اے بار جدا جلق سے اصغر تھی سدھارے
صد سکر کہ نو بے میرے صب کام شنوارے
ے بذر پي تھا باس ہمارے
کجھ اور نت
پي ہے پسر صاجب مغراج کا ھدپي
مقیول ہو اس پ یديء مخ یاج کا ھدپي

گردوه سے صدا آنی کہ اے فخر جالنق
رپبي ہے تیرا صیر

میه ایّوبُ

سے فانق

تھا تیرے سىی کونی پي اس کام کہ النق
ے ہم ہیه تیرے سانق
ہے سىق ہمارا تجھ
باقی ف قط اك مرجلہء خنخر کیه ہے
اب وصل کا معسىق کے ہنگام فریه ہے
س
سن کے پي صدا گردن پ لتم چھکانی
بلوار سے کھىدی لجد اور الش ل یانی
جب جاك میه وي جابد سی تصویر چھ یانی

ِرقّتُ

نہت آنی

تعوبذ پي مني رکھ دبا
ّ
غ
جالۓ کہ ڈر ڈر کے پي روبا لی اصغر
ہم آبے ہیه آرام سے سىبا غلی اصغر

فرمابا کہ اے جاك اماپت سے خیردار
بانوۓ دل افگار کی دولت سے خیردار
لخت جگر ساي

والپت

سے خیردار

اس پ یديء بے کس کی تضاعت سے خیردار
پي گوہر باباب ہے باکیزي صدف کا
ُّ
ے میه بے یگیه در تجف کا
سىپ یا ہیه تجھ
مڑ کر شہ واال بے خو دیکھا نو پي دیکھا
اك حسر مراز غلی اصغر پي ہے یربا
ظر کھىلے ہوے پ ییتی ہے دخیر زہرا
کہتی ہے سکیني میرے تھ یا میرے تھ یا
ے ہی ه
بانوۓ حسیه جاك گرپ یان کیت
ے ہیه
ے ننہی سی یرپت کو لیت
چھانی کے بل

ّ
جالنی ہے  ،اصغر

ے آواز ض یاى
مجھ

یرپت میه ابدھیرا ہے میری گود میه آى
ُ
ے سے ہاتھىه کو اتھاى
فربان گتی ننہ
مر جاپ یگی ماه جاك سے مني کو پي چھ یاى
تھا میه بے نو شبط شہ لوالك کو سىپ یا
شبیر بے ہاه الکے ت مہیه جاك کو سىپ یا
واه بالہء زہرا سے فلک تھا پي و باال
باه نہلوۓ ظرور پي لگا ظلم کا تھاال
ے لگا خو عرش فرشنوه بے شیبھاال
ہلت
ّ
ت
جالنی ھی وي ہاۓ میری گود کا باال
ے افالك کے اویر
ح یدر کے نو بالے گت
اور باج ظر عرش گرا جاك کے اویر

ونہح
غص انداں
وسےئ وہ اہکں اجےک ریمے ا ر
امںبکےسڑھکىےمیخےک در رپ ےہ رپاشیں
اجےن ےس ریتے اخل وہئ وگد اے اٹیب
ُ
ُ وت بج ےس ایگ ُل گ ارامونں ک داین

ر
ک ایپر ےس اپال اھت ےھجت امں ریتے رقابں

اجؤں وت اہکں اجؤں ریمىآوھکنںےکاترے
روےن وک ںیم رزدنه رہ اے راج ُدالرے
رہ ہحمل ریتى اید ںیم ڑتپ ہی ااّمں
ےب نیچ ریتا ایپس ےس وھجےل ںیم ڑتانپ
اور ابپ ک آوغش ںیم آےت ہ انلچم
اید آات ےہ اٹیب وت ڑتپ اجئ ےہ ااّمں

لک
ر
ھ
رپدسی ںیم ي ت ریتى اٹیب دُجائ
تمسق ےن ڑھگى کیسي تبیصم ک رداھکئ
ملظ ےن ےھجت امرا ںیہن رم گ ااّمں
اتٹھپ ےہ رجگر دھکی ےک وھجال ریتا اغص
اے لعل ےھجم ےتیجج نیچ آاگیئ ویکں رک
اجن رجگر ںیم وہں رپاشیں
ہیوسچ ےک اے ر
دیماں ک رطف دھکیےک ابونں ویں اکُپرى
رپدسی ںیم ویں ُ ُ
ل گ ہی درد ک امرى
رھگابر اٹُل وہگ امں ےبرس و اسامں
اهلل رے ایپاس ہ ایگ داین ےس اغص
حدر مغر اغص ںیم ویں کہتي رہ امدر
ؔ
اےلعل ریتے دعب ریما ردل وہا وریاں

ے
گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چل
ے
گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چل
ے
ہاتھىه پي رکھ کے فدپي داور کو لے چل
ے
بادل میه شام کے مہ انور کو لے چل
ا
ے
چّلئی ماه کہاه میرے دلیر کو لے چل
فارغ اتھی نہیه ہوئی اکیر کے داغ سے
کچھ روشنی ہے گھر میه میرے اس چراغ سے

ہلل میرے گل کو پي چارو میه لے کے چاى
ننہی سی چان کو پي ہزاروه میه لے کے چاى
اک مور بانواه کو پي ماروه میه لے کے چاى
بے صیر کو پي نیغوه کی دھاروه میه لے کے چاى
جنگل میه لے پي چاى پي بازوه کا بّل ہے
میه بے انہیه اتھی نہیه گھر سے نکاال ہے

جھىلے سے کیوه اتھا ل یا دکھ یا ہے میرا دل
سىبے سے کیوه جگا دبا دکھ یا ہے میرا دل
چادر سے کیوه جھ یا ل یا دکھ یا ہے میرا دل
ے سے کیوه لگا ل یا دکھ یا ہے میرا دل
سین
ے ہیه آة
وسىاس مچھکو آبا ہے ک یا دیکھن
ے ہیه آة
کیوه بار بار اسکا گّل دیکھن
دیکھى نو میری سکل کو کس طرح بک یا ہے
گودی میه میری آبے کو کیسا ہمک یا ہے
با چار ہے کہ مني سے نہیه نول شک یا ہے
ے ہاتھىه کو ہر دم پ یک یا ہے
ل یکن پي ننہ

ب
ِِنِ دودھ اشکو دبکھ کے آیکھیه تھر آئی ہیه

چابا نہیه پي چان میری نکلی چائی ہے

ے
گذری میه بائی سے اسے لے کے پي چا نن
ے
پ یاشا ہی جی رہنگا پي بائی بّل نن
ے
اشکی نو سکل تھی پي کسی کو دکھا نن
اس غنچي لب کو نہاه پي

َہوا

ے
تھی لگا نن

احسان ہوگا آنکا مچھ دل ملول
ش ت
میه واری ا کو ھنج دو قیر رسىل پر
پر

بانو کے اس پ یان سے گھیراۓ شاي دیه
آچر قرپب فوج کے لے آۓ شاي دیه

ا
ا
ت
چ
ے کو رکھ کے ہا ھىه پي ّلۓ شاي دیه
بچ
باروه سمچھ لو جو ت مہیه سمچھاۓ شاي دیه
ے ننہی سی چان کا
کچھ نو خ یال چا ہین
پ یّلى ک یا قصور ہیه اس بے زبان کا

پي سن کے چرملہ بے اتھابا کمان کو
باکا خ طا شعار بے ننہی سی چان
مارا چدبگ شاي کے

کو

اپرو کمان کو

ے ھن
ھن
ے م یابا بانو کے بام و نسان کو
ا
چ
ب
ھ
چّلئی موت ہاۓ پي کو امان دی

ا
ص
ص
ت
ے بے ہم ہم کے ہا ھىه پي چان دی
بچ

شہ بے سىاۓ شکر زباه سے پي کچھ کہا
چابد اپ یا

زپر

چاک

جھ یابا

نصد نکا

ے کا رخ ک یا
پرپت سے اتھ کے آة بے جیم
ے تھ
ل یکن فدم پي آگے کو ا تھن
ے م طل ق ا
ا
ب
ے گی
ے کو ما گ
ے ک یا کہونگا جو بچ
ے تھ
ک ہن
ے گی
بانو ضرور ھیسلیوه والے کو ما بگ

ے غرض کہ با در جیمي پي چال زار
نہنچ
دبکھ کے شرماۓ بار بار

آئی جو بانو

ے شاي بام دار
ے لگ
گردن جھکا کے کہن
ب
لو صہر بانو َنِ گ یا اصغر کا تھی مزار
باسىر پز
بانو

گ یا ہے دل دردباک میه

تیری کمائی ملی

آج چاک میه

بانو وي

تیرا ھیسلیوه

واال گذر

گ یا

بانو وي

تیری گود کا

باال گذر

گ یا

بانو وي

تیرے گھر کا اچاال گذر

گ یا

بانو وي

تیرا

ے
جھى لن

واال

گذر گ یا

ے ہی ه
ے ہیه پي ہر دم مچلن
پي اب وي جو یکن
ے ہی ه
قردوس میه وي جوروه کی گودی میه بلن

ا
چّلئی بانو ہاۓ میرے با مراد آۓ
کن جنگلوه میه بانو ت مہیه ذھوبڈبے کو چاۓ
گ
ت
ھ
چ
گ
ٹ
ے باۓ
تم ییوه ھی ھر میه ہمارے پي لن

ے سے چاکے سکل پي ماه کو دکھابے آۓ
جیم
ے
ے گن
مچھ سے بچھڑ کے پ یاس کے مارے چل
ے
ے گن
کس ماه کی گود میه میرے پ یارے چل

جھىال ت مہارا چالی ہے کس کو جھّلىه میه
ے شب کو ص یاىه میه
دے دے کے لورباه کس
ے سے لگاىه میه
پزننگا دل نو کس کو گل
رکھ رکھ کے ہاتھ ہونیوه پي کس کو ھیساىه میه
ے
ے گن
دادی کے باس چلد میه ننہا چل
ے
ے والی کو لے گن
ے پي شاتھ با لن
ے ھن
ھن

بانو کے اس پ یان بے شہ کو رال دبا
ے شر ک یا دبا
رجصت جو ہو کے رن میه گن
نس اے شریف حشر کا شاماه دکھا دبا
سیغوه بے آج اشکوه کا دربا نہا دبا
ے
کر غرض شہ سے دل میرا ُخرِ َِسنِد کنجین
ے
اصغر کے صدقے سے کوئی قرزبد دبجین

ے شہ ید
ننہ

اصغر

ن
فسی

ع
ی
ل
کم

فداء

ے کہاه تم
ے شہ ید اصغر یوه چل د نۓ
ننہ
ے تالطم
آ نسىه رکے ني میرے  ،دل میه ا ٹھ
کھا کر ٹھی تیر ک یا خوب کرتے رہے تبسم
ن
فسی

فداء

ع
ن
ل یکم  ،فسی
ے ش ہ ید
ننہ

فداء
اصغر

ع
ل یکم
ن
فسی

فداء

ع
ل یکم

چھ ۶ماي کے س یاہی ہے شان تیری اکیر
رو رو کے کہٌ دتا کٌ مجھکو رزا دو سرور
میه ٹھی فداء ہو چاىه اے تاتا چان تم پر
بخسى ني رتبي اعلی گرچي ہوه سن میه اصغر
ے ش ہ ید
ننہ

اصغر

ن
فسی

فداء

ع
ل یکم

تانی کی ٹھی ني خواہش  ،تانی ٹھی نس شہادت
جنت کی گود میه ہی تالی ہے تمۓ
ے جنت
اس گود کے وس یلٌ کرتا اے مولی منت
بچوه تے تاتا مشفق کرتا کرم کی ن ظرت
ے ش ہ ید
ننہ

اصغر

ن
فسی

فداء

ع
ل یکم

آغوش میه تدر کے ام ید یوتے تالی
م یل تدر اے اصغر ہے شاه تیری پرالی
ان چھىلیوه کو ٹھر دو ج یکی ہے گود چالی
رہوے ني کونی چالی جسۓ
ے تیری دعاء لی
ے ش ہ ید
ننہ

اصغر

ن
فسی

فداء

ع
ل یکم

ٹھینکا خو خوه سماء پر اک فعل ٹھا نماتا
ے میه ق ظري ق ظري آسماه تے ہے سماتا
ا نۓ
ک یا مرتبي تل ید ہے اعلی ہے ني ت یاتا
شبیر کو

ن قیه ٹھا

عین الی قین تاتا

ے ش ہ ید
ننہ

اصغر

ن
فسی

فداء

ع
ل یکم

ے خو ہے کھى دی
چھىنی سی قیر ہاٹھىه سے ا نۓ
چالی ہوا ہے چھىال چالی ہونی ہے گودی
روتے جسین آۓ ماه تے ام ید کھى دی
لیٹی سکیني ان سے  ،ٹھر ٹھر کے تایو رو دی
ے ش ہ ید
ننہ

اصغر

ن
فسی

فداء

ع
ل یکم

اصغر کا ہے وس یلٌ شبیر کی ہے حرمت
وي آحری دعاء اور ہے آحری وي سجدً
مولی کی ہو ن قاء طىل رہوے وي تا ق یامت
رہوے وي ت یدرست اور رہوے شدا شالمت
ع
ن
اے شیف دین سرور فسی فداء ل یکم
ے م یل تے لعنت
شمر و پزتد پر اور ا تک
پرتاد ہو وے دشمن اور ہو وے اتکی ذلت
فتح مبیه کے پرچم ہو وے تل ید راتت
مولی دکھاوے چلدی ني ج یدرنً قوت
ع
ن
اے شیف دین سرور فسی فداء ل یکم

ؔم مانگٹی چا شیف الہدی سے ہر دم
نسیی
آ نسىه رکے ني تیرے دل میه شدا ہو ني غم
لب پر ہو " تا جسی یا" اور فلب پر ہو ما تم
ے ني دم
طاعت میه چدمیوه میه حب میه ہی نکل

ع
ن
اے شیف دین سرور فسی فداء ل یکم
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دم

ے سب ِط مصطفی
ے تھ
ہر اک قدم پي سى چت
ے سب ِط مصطفی
ے تھ
ہر اک قدم پي سى چت
وج عمر سے کہونگا ک یا
لے تو چال ہوه ف ِ

پي مانگ یا ہی آ نا ہے مجھکو پي التجا

ِمنّت

ے وہ تھال
تھی گر کرونگا تو ک یا د ی یگ

نانی کے وا س ط
ے عدو میری
ے پي س ن ی ی گ
ّ
ی
ی
ے کی چان چا گی اور آبرو میری
بچ

ے
ے قریب فوج کے تو گھیرا کے رہ گت
پہتچ
ے
چاہا کریه سؤال پي شرما کے رہ گت
ے
غیرت سے رنگ فق ہوا تھرّا کے رہ گت
ے
چادر پسر کے چہرے سے شرکا کے رہ گت
ن ظریه جھکا کے تولے کہ پي ہمکو الۓ ہیه
اصغر ت مہارے ناس غرض لے کے آۓ ہیه

پي کون بے زناه ہے ت مہیه کجھ خ یال ہے
ُّ
د ِر بجف ہے ناتوۓ بے کس کا الل ہے
لو مان لو ت مہیه قسم ذو الجالل ہے
ییریب کے شاہزدے کا پہال سؤال ہے
تونا علی کا تم سے طلبگا ِر آب ہے
ُ
َ
دے دو کہ اس میه ناموری ہے تواب ہے

گر میه بقىل شمر و عمر ہوه گ یاہ گار
ے قصوروار
پي تو پہیه کسی کے تھی آ گت
شش ماہا ہے زنان نبی زادہ شیر خوار
ھشتم سے سب کے شاتھ پي ی یاشا ہے بے قرار
ّ
ِصن ہے خو کم تو ی یاس کی ش ِدت زنادہ ہے
م ظلوم خود ہے اور پي م ظلوم زادہ ہے

تھر ہویٹ بے زنان کے خومے جھکا کے شر
رو کر کہا خو کہ یا تھا سب کہہ چکا ندر
ناقی پہیه ہے نات کونی میرے اے پسر
سىکھی زنان تم ہی ِدکھا دو نکال کر
ُ
تھیری زناه لبوه پي خو اس تو ِر عین بے
تھرّا کے آسمان کو دیکھا حسین بے
ُ
ناه آسماه پي ضہ کی ن ظر تھی اور اس طرف
چلقىم بے زنان ی یا ییر

ِچلّو
ے
مَلتا تھا ا نت

کا ھدف

میه لے کے خون وہ طہزادہء بجف
َ
چہرے پي اقسىس االسف

ے
یب بے زناه بے ھجکی سی لی اور گذر گت
ے
معصوم ی یاسے ناة کی گودی میه مر گت

امیمت ونہح

ارغصِوصعمم ریتاوھجانل
ک ےہ اشن ریتا وھجانل
رکشلِریبش ي
وہایگ اِالسم ہپ رقابن ریتا وھجانل

ارغصِ وصعمم ریتا وھجانل
ابون و زبنیوک ِج ہپ امن ریتا وھجانل
رکایگ پختہ ریما ا ِامین ریتا وھجانل

ارغصِوصعممریتا وھجانل

ِ
ل
ِکےناہک ےہہکطقفوھجالریتا وھجانل وھچےٹےسےّچباکےہ ِباوا ریتا وھجانل
چس وت ہیےہ ِدنی اکگِِوہارهریتاوھجانل دیحرى اشانت اک اظنره ریتا وھجانل
ارغصِوصعممریتا وھجانل
اَایقش ھجتوک اتسےئ روےئ ریتا وھجانل ےبزابں ھچُکہہک ہن اپےئروےئریتاوھجانل
ایپس ںیم وتتِلمِلاےئ روےئریتاوھجانل وت وجاِکآوسن اہبےئ روےئ ریتا وھجانل
ارغصِوصعممریتا وھجانل

پ
ج
وہئ دقتری ریتا وھجانل
راس ہنآای ھے ےبریشریتا وھجانل نب ایگ اڑجى ي
ک وصتریریتا وھجانل
رکالبء ںیمملظ ي

ئ ےہ امدر و ریشمہ ریتا وھجانل
ڈوھڈن ي

ارغصِوصعممریتا وھجانل
ارغصِوصعمم ریتا وھچٹ الچ وھجانل ریت اگل لتق وہا متخ وہا وھجانل
گ ِ
اخکزنیمِرکبوالبءوھجانل
نب ي

خد ںیم اب وھجانل وه افہمط اک وھجانل

رواتےہھجتوکاےریمےہنشتدنہوھجانل ڈوھڈنات راتہ ےہریتا اھّنندبن وھجانل
ِ
ِ
ِ
گ نہبوھجانل
ش ےن انبای ےہریتا وگر ونفک وھجانل وتوجںیہنِکوکالھجےئ ي
ارغصِوصعممریتا وھجانل
اہےئرے ابون وک ریتا اید آےئ وھجانل ےسیک ہنیکس وه ریتا وھبل اجےئوھجانل
نِبریتےاڑجا وہا رہلپ رالےئوھجانل رہڑھگىدیساوینں اکدلداھکےئوھجانل
ارغصِوصعممریتا وھجانل

نن
روئ داین ہشیمہ ّھے ےس ولظمم وک رکالبےکوھجےنل واےل ہشِوصعمم وک
ي ي
اخل وہا ھجت ےس وج گِہلووارهِ ِ
وہئوگد وک وه امد ِرومغمم وک
ڑجی
ا
وک
روم
ِم
ي
ي
ارغصِوصعممریتا وھجانل
اڑجےوہےئوھجےنلاکدصہق ِ
لِماینیسح

وکئمغہن ِ
لِماینیسح
امںوِسا اِسمغےک ي

بغنچہ ِ
ج اَوالد اک ہن دصہم ِ
لِماینیسح
لِم اینیسح
ي
ےتیج ي
وہئ ڈال وک ي
وسک ي

ارغصِوصعممریتا وھجانل
اصحریہطتےلولاینیسح ذاکِؔره اکرُپہس ِءےبریش ےلولاینیسح
رعضریمى ِ ِ
وہئ رحتری ےلولاینیسح
شیپ ِ ي ا
ڈوئ ي
ک ونہح ِء ِدریگل ےلول اینیسح وخنںیم ي
ارغصِوصعممریتا وھجانل

ای واۓ

اصغر الڈل یا

ای واۓ اصغر الڈل یا

ای واۓ اصغر الڈل یا

منیر

الڈل یا

بانو

بد ِر

کے

مانگا اصغر میه نے بانی
کونسی

ت قصیر

ہے

واۓ

اصغر

ے نہیه یي ظلم کے بانی
د یت
واۓ

اصغر

الڈل یا

ُ
ک
ک
سى ھی زباں تم ان کو ِد ھادو

ُ
پ یاسا ہوں میه ان کو پ یادو

شیر

الڈل یا

نکلی زباں

نے

حرملہ سے

نوال

ظالم

نِشانے

تیر

پ یا

واۓ

اصغر

ے میه اصغر جاۓ یي سالم
خیم
واۓ

اصغر

الڈل یا

ُ
تم سے کہوں میه اس نے ِک یا ک یا

پھینکا

تیر

نِشانے

ے کے در پر
مادر کھڑی ہے خیم
اپھی

نی کر

وہ تیر

ُ
احڑ گ یا ہے جھىال
ے
کیس

ے
کہ

تیرا
شنیر

باوک کو ِجلو سے مالبا
واۓ

اصغر

الڈل یا

آینگا میرا ینہا سا اصغر
واۓ

اصغر

الڈل یا

رباب ہر سى اب ہے ابدھیرا
واۓ

اصغر

الڈل یا

سکیني بن میه دیتی صدا ہے

ے تیر گ یا ہے
پھانی نو لیت

باخیر

الڈل یا

کیوں

کر

ہونی

واۓ

اصغر

ے سے ہیشلیوں والے کے صدقے
ینہ

گودی اے رب نو ہماری پھر دے

در یي ہے تیرے فقیر

الڈل یا

واۓ

اصغر

پرہان دبه محزون ہے غم میه

ے مجاہد کے ماتم میه
ینہ

ط ف ِل ص غیر

الڈل یا

ے
ک ہت

ہیه

واۓ

اصغر

تشني دہن حسین غریب الوطن حسین

تشني دہن حسین غریب الوطن حسین
غریت میه تین روس رہے بے کفن حسین

ے سے لگایا مگر ني روۓ
بے شیر کو گل
یلوار سے مزار ی نایا مگر ني روۓ
الشہ جواه کا رن سے اٹھایا مگر ني روۓ
ني صیر ٹھا کہ گھر کو ل نایا مگر ني روۓ
دش ِت ستم میه لٹ گ نا سارا چمن حسین

ے
ننہا سا چاید کھى گ نا یانی کے وا س ط
ے
چہرے کو جوه میه دھو گ نا یانی کے وا س ط
ے
عالم س ناہ ہو گ نا یانی کے وا س ط
ے
بچي لحد میه سى گ نا یانی کے وا س ط
اک ش فا میه ِمل گئی شب ابجمن حسین
چ ِ
ے
چھىزا فرس کو چاک کے تسیر کے سا من
ے
ساکر رہے چدا ني م فدر کے سا من
ے
ے کو رکھ ِدیا خنجر کے سا من
ے گل
سى کھ
ے
غریت میه ذ بح ہو گ نا جواہر کے سا من
راغ وطن حسین
ہے دش ِت کریال میه چ ِ

جوه دل کا ہو چکا ہے سماني یدل ني چاۓ
اصغر لہو کو دودھ کے یدلے نگل ني چاۓ

َ
ھ
مولی ني غم ٹھا موت سے بچي د ل ني چاۓ
یاوک کے ساٹھ ساٹھ کہیه دم نکل ني چاۓ
ِمٹ نا ہے دشت کیه میه نئی کا چمن حسین
م ظلومیت کی فنح ِدکھابے رہے حسین
جوش ہو کے آ تسؤوه کو بہابے رہے حسین
مرضیء جق کو دل سے لگابے رہے حسین
اصغر کی قیر رن میه ی نابے رہے حسین
اک ش فا میه ِمل گئی شب ابجمن حسین
چ ِ

اکیر کو دے ِدیا علی اصغر کو دے ِدیا
راہ چدا میه ا نن
ے ٹھرے گھر کو دے دیا
ِ
گردن کا جون شمر کے خنجر کو دے دیا
مر کر تِشان فنح بہیر کو دے ِدیا
دش ِت ستم میه لٹ گ نا سارا چمن حسین

جھىال تیرا جھىالئ یگی اصغر ماں ساری رات

جھىال تیرا جھىالئ یگی اصغر ماں ساری رات
اور اسک ہی بہائ یگی اصغر ماں ساری رات
ے اک تیر
ے مار ئ یگ
ے پي کل تجھ
ے گل
ننہ
غم دل سے پي لگائ یگی اصغر ماں ساری رات
نی ید آۓ تجھکو چین سے بسیر میه خاک کے
آغوش میه سالئ یگی اصغر ماں ساری رات
آئ یگی خوشبو جب تیری مادر کی گود سے
سابسىں میه پي سمائ یگی اصغر ماں ساری رات
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آل رسىل کو بہت یاد آئ یگی تیری
دل کو مگر م یائ یگی اصغر ماں ساری رات
مرجھانیگا پي دھوة میه غنچي نتول کا

ے ازھائ یگی اصغر ماں ساری رات
خادر تجھ

ط
تیرے ف یل گود پي خالی رہے کوئی
رب کو دعا س یائ یگی اصغر ماں ساری رات

غم کی جمالی ذکر سن برہان الدیه سے پي
کس طرح سے ئ یایگی اصغر ماں ساری رات

جھىلو

معصوم

ت ش ني

دہن جھىل نا

جھىلو

معصوم

ت ش ني

دہن جھىل نا

کربال

میه

بہن کو
لپٹ ک

جھى لہۓ

بہن

جھىل نا

ننہا سا بھائی جو باد آ با بھا
جھىل
س

یوه کرئی بھی تڑة ک

کہاه گ نا میرا معصوم ھنسلیوه
ج ھ نا ہ

کوتسی بدلی میه جاک

او جدا او جدا
اب

جھالئ نگی

واال

جابد میرا

وہ کہاه جل
کسکو

بکا

بہن

دبا
جھىل نا

کہاه جل

گۓ تم ہم کو جھىڑ کر اصغر

بہیه ہو تم یو ہ

سىبا تمام گھر اصغر

ت مہارے ر نج و الم کا ہ
کلیجي جاك ہ

یي اتر اصغر
جگر اصغر

صد بارہ ہ

بامال ہ

دل کا یي جال ہ

غم س

جالی جالی ہ

اے گل ندن جھىل نا

حسین آۓ جو خیم میه سر جھکاۓ ہوۓ
تسر کا ننہا سا الشہ گل لگاۓ ہوۓ
دامن آلودہ جوه اڑھاۓ ہوۓ
ع نا کا
ِ
بگاہ کھىئی ہوئی اسک ڈبڈباۓ ہوۓ
صرف یي کہہ سک اے میرے الڈل
اب

نۓ گا

ت مہارا

کفن

جھىل نا

ہوئی وداع جو خیم س

ک

الش اصغر کی

ھیچ آئی دبدہء تر تم میه جان مادر کی

ِدکھاۓ کس کو تڑة ا نۓ ق
لب مض طر کی
ِ
نیور کی
یي کہہ رہی بھی زباه مابا ک
میرے دل ک

قرار جنيء شیر جوار

جاک

اے گل ندن جھىل نا

قیر میه

وفور غم س

تڑنتی بھی زنپب و کلیوم

نچھاڑے کھائی بھی خیم میه بایوۓ مغموم
زباه یي تس یي سخن بھا اے قاد ِر

قیّوم

ابدھیری قیر میه گھیرانیگا میرا معصوم
ُ
لورباه
جو ِر ج ناه دے اس
جا ک
اور جھىل

میرا

حشني تن جھىل نا

سیم سیم مچھ اہ ِل ج فا ن

لٹ ل نا

بالئیه یوٹ تڑی کربال ن
ُ
اجاڑی گود کو میری قضا ن

لٹ ل ن ا
لٹ ل ن ا

س
رق ف نا ن
میرے گوفہ کو ت ِ

لٹ ل ن ا

میرے یو ِر

ن طر

میرے لخ ِت جگر

گ نا تیرا اے ج ِان من جھىل نا

لُٹ

تسر کی الش یي راسد یي کہۓ بھ شبیر
ُسپرد روح نتی و علی یي ط ف ِل ص غیر
ہمارے آن میه بھی اب بہیه ہ کچھ باخیر
ُ
ان کو حسین اور قاطمي دلگیر
شنبھال
جلد آن
با

ہیه ہم سر ک نان

جھالۓ

ِاس

نیجین

ہ یه ہ م
جھىل نا

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ
ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

حرمال کا تیر بھی ق یامت ہیه

وہ ستم کے خود ستم بھی روتے ہیه

جھىلے والے شہ ید ہوتے ہیه

ظالموه پر خدا کی لعنت ہیه

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

اک کلی حسین کے گلس یاه کی

ے یاسین خان قرآه
جیس

کی

ماه کی یي آحری امانت ہیه

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

ُ
ع
ن یاس کہتی ہیه ابھى لی اصغر

موت کہتی ہیه خلو علی اصغر

کشمکش میه یاة کی حمنت ہیه

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

کی

اور شام کو ھیسی وہ اصغر کی

ج یگ کریالء کی یي حقیقت ہیه

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

صبح عاشىر اذاه وہ اکیر

یانی کا

تو حرمال بہایا بھا

توال خلق

تیر خود

نشایا بھا

مشکراہٹ میه بھی شجاعت ہیه

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

ُ
ماه کی گود میه یي کیوه اداسی ہے

ک یا

حرمال کی ن یاسی ہے

اب کلی کی بھی دمن سےرخصت ہے

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

خوه میه پر تیر ہیه الل تو ک یا ہے

شارا گھر ہیه یائمال تو ک یا ہے

دین اشالم تو شالمت ہے

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

انسی بھی َ َین موت ہونی ہے

دفن کر کے ذوال ف قار رونی ہیه

حس

کریالءمیه سب سے بہلی پرنت ہے

ن ظر

ے معصوم کی شہادت ہیه
ننہ

ومالانت رہیق

عم

السم

ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ني اب دیر کربا تم آنے میه بابا

میه ڈرتی ہوں بس رات دن ظالموں سے

تم ہی آکے پوچھى ني ان ظالموں سے
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ے گذارے
کٌ اب الڈلی رات کیس

ے ني بابا ت مہارے
جو سىتی ٹھی سین
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ے پوں س یانے میه بابا
مال ک یا مجھ

وہ سیني کہاں اب سالنے میه باب
ے؟
ت مہیه میرے بابا ٹھالؤں پو کیس

ے؟
ے جی اب تمکو باؤں پو کیس
میه جین
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ک یا سر جو دیکھا پو دی ني دہاتی
ُ
ے اور غم اٹھانے میه بابا
ہیه دن کین

ت مہاری ني خالت ہے کس نے ب یاتی؟
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ني بہال کسی دل بہانے میه بابا

ُ
ت مہارا ني سر کس نے تن سے ا بارا؟
اٹھا کنوں ني محشر زمانے میه بابا

لعینوں نے کنوں نے خ طا تمکو مارا ؟
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ے دیکھى آ یکھیه پو کھىلو
اے بابا مجھ

رقنً ني کہتی ہے کجھ مني سے پولو
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ني چہرے ني پوسے میه ہر آن دوبگی

لپٹ کے اسی سر سے میه خان دوبگی
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

کٌ دن گذرا آ بسىں بہانے میه بابا

ني دوبگی ت مہیه دور خانے میه بابا
میه اس ق ید خانے میه ہرگز ني آتی
تم ہونے جو زبدہ گھرانے میه بابا
ُ
ے ہوۓ مر گتی پوں رقنً
ني کہن

ّ
ني درے لعینوں کے اس طرح کھاتی
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

کرے دیر خاں کو ل یانے میه بابا

ُ
فدا سب ہوۓ تم ني  ،ٹھر کنوں رقنً
ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ُ
حسامی اٹھا ٹھر پو زبداں میه محشر

کہا ب یینوں نے ني رو رو کے دخیر

ني جود سىتی تمکو جگانے میه بابا

ُ
ٹ
ا ھی اک صدا ق ید خانے میه بابا

ق ید خانے

میه یي احوال رقیً ہوگا

ق ید خانے

میه یي احوال رقیً ہوگا

چشم پر آب میه بابا کا ہی چہري ہوگا
سسک یاه لے کے کسی کونے میه روتی ہوگی
اور لبوه یي میرے بابا میرے بابا ہوگا
کہٌ رہی ہوگی کٌ بابا میرے کیس
ے؟
ے ہو ب گ
دل میرا کہ یا ہے کٌ خال یي اچھا ہوگا
ے ملوا دو کوتی
میرے م ظلوم بدر سے مجھ
ہاه ! کسی نے تو میرے بابا کو دیکھا ہوگا
سن کے بالٌ یي کہا ہوگا شقی نے الى
حوه بھرا شاي کا سر طشت میه رکھا ہوگا

لے کے سر آۓ حو ُخ ّدام حیس خانے میه
سر کے اطراف میه اک تور چمک یا ہوگا

ے ہابھىه میه وي سر لے کے یي کہتی ہوگی
ننہ
توه گال کس نے میرے بابا کا کابا ہوگا
اور آہسیي سے بھر گود میه سر کو رکھ کے
حوه بھری زلفىه کو چہرے سے ہ یابا ہوگا
سى کھ
ے
ے ہونبوه سے وي لب بابا کے حومے ہو بگ
حوه میه پر بالوه کو ہابھىه سے سنوارا ہوگا
تولی ہوگی

کٌ ذرا آ یکھیه تو کھىلو بابا

ُ
وریي دم میرا ابھی خلق میه رک یا ہوگا

ُ
کہٌ کے یي شانس رکا ہوگا رقیً تی تی
اور محشر

کا سماه ق ید

میه پربا ہوگا

آقا پرہان دیه جب بھی یي ب یاه کرنے ہیه
کون ہوگا

اے چسامی حو یي روبا ہوگا

جب آبا ہوگا سر شاي طشت کے ابدر
ُ
لپٹ کے اس سے رقیً نے دم دبا ہوگا
صعوبتیه یي ہوتی راي اور زبداه میه
چسامی اور خدا

خا ن ے

ک یا

ہوا ہوگا

ونہح

غغ
ویں ّ ی
رق ےک بل رپ ُفاں ےہ
غ
دیق اخےن ںیم ونہح ُکاں ےہ

ئ ےسیک
دیق ںیم دنین آ ی ی
انتک رُپ وہل اسرا اکمں ےہ
غغ
نن
ھ
ب
ک وہں یي ی
نیت اسل ی
م
ج
ابپ نِب اب ہن ھکوؤ اامں ےہ
داھکی ےنپس ںیم بج اباباجں وک

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ
ریمے اباب نیسح اہکں ےہ
غ
اخک رپ اہےئ وسؤ ن ی ےسیک
ریمے اباب نیسح اہکں ےہ
غ
مغ ںیم اباب ےک ےسیک ی
جؤن ی
ریمے اباب نیسح اہکں ےہ
غ
رورو ک
ن
ہ
وھپپ وک
اپ
ت
ي
ی
ی ی
ی

ریمے اباب وت آےئ اہیں ےہ

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ

ک اُےنس رشحم
رورو رباپ ِ ی ا
غ
دھکیرک رس وه رِگای ُکاں ےہ

اجیھب اظمل ےن بت اشه اک رس
ریمے اباب نیسح اہکں ےہ

ےنسک رس اکاٹ اے اباب ریتا

ےنسک رشح ِ ی
کا

رس اہیں ےہ وت مسج اہکں ےہ

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ

ااسی ریتا

دوھکی اباب ہنیکس نہب وک

مہ ہپ وٹےٹ وج رجن ونحم وک

وکن ےبسک اک اب اپابسں ےہ
ک
ن
ھ
ِ
ت ےنیس ہپجےک
رسںیمر یي ی

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ
ییک
ن
ھ
رس اٹک د یي وہں ںیم اُاکس

انتک دبال وہا ہی اہجں ےہ
ہش ےک رس رپرِگىشغ وه اھکرک

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ
یکی
ن
ھ
د یي ےہ ہیایک زبنیِ رطضم

گ اباب ہپ اجں ےہ
وه اٹُل ی

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ

گ اباب ہپ ُدرتخ
اجں اٹُل ی

اشم ںیم رشح رباپ ےہ رھگرھگ

مغ و زحن اک اھچای امسں ےہ

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ

رہیق

رباہندںیاشه
بج انُسےت ںیہ ِ

مغ ےس اوکشں اک درای رواں ےہ

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ

ک درتخ رہیق ےک دصےق
ہش ی
عاں ےہ
کھجت رپ ِ ی
رہ بلط ِدل ی

کنُسےل
ریمےآاق ُ ؤت ؔشارک ی

ُدھک

دااتسن
رھبى
ِ

ریمے اباب نیسح اہکں ےہ

امیمت ونہح

کرتی تھی زنداه میه فغاه پ یاری رقیً
کرتی تھی زنداه میه فغاه پ یاری رقیً
نانا حسی یا ہائے

حسی یا

ہائے حسی یا

بیٹی کی فرناد سے ِاک حشر تھا برنا
نانا حسی یا ہائے

حسی یا

ہائے حسی یا

ننہی سی میری جان پي زنداه کے الم ہے

پي در پي ستم ہے

ڈر جاتی ہوه ري ري کے غضب ظلم کا َبن ہے

وي ر نج و محن ہے

ے اب
ے تو خیر آ نن
لین
ئے چین رقیً کو ذرا چہري

جلد

جدارا

پ یا دو

دو تول س یا دو

ے پي ل یا دو
ے سین
بی ید آتی ہے نانا مجھ

ش فقت سے سال دو

ے ناة کا ہر ط فل پي ساپي
اہلل ر کھ

ک
ے ندر کو
جب دی ھٹی ہے خواب میه وي ا نن

زہراء کے پشر کو

کہٹی ہے ہر ِاک سے میرے نانا یہاه آئے
ت
پ
ے کس جا
اے پ یاری ھ ھی جان پ یاى گن
مجھکو

زندان میه سر نیٹ کے وي شىر مچانا

بیٹی کے پي نالوه سے تھا ظلم کو پي جاري

ن ظر

آئے

سا

ُ
اتھانا

محشر

سر ناة کا

ُ
ک
ے نانا کا یہت بڑتی وي د ھ یا
سر دیکھن
ل ک ت ُ
ک
سر ناة کا گودی میه ین
ے ہٹی ھی د ھ یا

ک یا

ہو

ت

ھیچا

گ یا نانا

کیوه گھر تیرا لونا

اے نانا ستمگاروه ئے کیوه سر تیرا کانا
ّ
ب
ج
م
ھ
ک
کو ِد ھانا
ک یا وقت مفدر ئے ُرا

ُ
اے نانا اتھى دیکھى سکییي کی تو جالت

ّ
پ یاسی ہے پي سدت

ے
مارے ہے لعیه ئے میری یہ یا کو طما نچ

ے
گوہر تھی ہے چھین

کس طرح جی یگی تیری فرقت میه سکییي

غش کھا کے گری ناة کے سر پي خو رقیً

کرئے ہوئے گرناه
ب یٹ ی

الجار کو زنیب ئے یہت غش سے جگانا
ُ
ک
ک
ک یا دی ھٹی ہے جان فداء کر گٹی د ھ یا

ڈوئےسپھی غم میه

محشر سا پ یا ہو گ یا سب اہ ِل حرم میه
ماتم کی ص فیه نِجھ گٹی پب سام میه گھر گھر
ہر ِاک کو

ُ
رالنا رہا پي

کو

ہالنا

بر

درد

ُ
بی ِن رقیً

تھا من ظر

ُ
ی
س
ے
مغموم رقیً کے پي نالوه کے و ل
ک یا فکر خو میجھدار میه پ یا تیری ڈولے

خو جاہے تو لے لے
ُ
ے خوالے
ہے ا نک

ے اے ساکر تیری پ یا
وي نار لگا د پ یگ

ومالانت ہنیکس

عم

السم

ے
ایک یار اور مجھ

گود میه لے لو یایا

ے
ایک یار اور مجھ

گود میه لے لو یایا

ُ
ک
پھر کہاه آیکی آغوش کہاه پي د ھایا
ُ
ے گھر سے شہ کرب و یال
ہوکے رخصت جو چل
واحسی نا

کا

ہوا

شىر

حرم

میه بریا

ے پي دوڑی سکیني کے پھہر چاىو زرا
س نک
ے لوث کے پھر پي آئے
چچا ع ناس گئ
میرے دو چاید سے پھائی پھی پي گھر کو آئے
دو گھڑی میه ہی میرا دولہا گ نا ہے مارا

شہ ئے بچی کو جو ئے چال بریشاه دیکھا
روکے پي پوچھا کے ک نا چال ہے اے ماي ل قا
ے سے ہاپھى کو سکیني ئے کھا
جوڑ کر ننہ
حشکی دھارس پھی وہی نہر پي چاکر شىئے
کریال آ کے میرے چاید سا پھائی کھىئے
کشکو میه یاد کروه کشکو یالىه میه پھال
ے واال
ے بعد میرا کون ہے چا ہئ
آ یک
ے مجھکو یاال
ِاس قدر پ نار سے کیوه آ نئ
ے بعد
آ یک

پھال زیدي

رہویگی

یایا

ن

پي پو شىبچو کہ پھال

ے جیویگی ننہا
کیس

ے
ے پي پھال کون سالنیگا مجھ
ے سیئ
ا نئ
ُ
ی
ج
پ
پ
م
ے
ھ
جو میه ر ھى گی پو ھر کون م نانیگا
ے سے ہاپھىه کو سکیني ئے کہا
جوڑ کے ننہ
ے
اب پي پ ناسی ہو پي یائی کی ضرورت ہے مجھ
ے
کوئی چاجت نہیه یس ایک پي حسرت ہے مجھ
دیکھ لوه آج میه جی پھر کے ت مہارا چہري
ک نا خیر ہے کوئی یات پھی اب ہوکے پي ہو
کون چائے کے مالقات پھی اب ہو کے پي ہو
دل دھڑک نا ہے میرا نہر ِ نبی نہر ِ چدا
ن

ے جی آة سے اب مِل پي سکویگی یایا
جیئ

ے مارے پي کوئی
ے مجھ
شىجبی ہو کے طما بچ
ُ
گشىا ِر میرے کاپو سے ایارے پي کوئی
ِوہم آئے ہے میرے دل میه پي چائے ک نا ک نا
س
پ
ج
م
ج
م
ے نہالئے ہو
میه پو ھی ھی کی پوه ہی ھ
پھا پي معلوم کے مر ئے کے لیئ
ے چائے ہو
تم ھمیشہ کے لیئ
ے چدا
ے ہو ئے ہو اب مجھس

حس

گھڑی سمر

ستمگار

س نانیگا

ے
مجھ

ے
میری فریاد پي کون آ کے بچانیگا مجھ
پي پو پھائی علی اکیر ہے پي ع ناس چچا

انبی

آغوش میه ہلل
یار

آحری

ک
ل
ے
یچ

سے

ُ
اوپھالو
لگالو

مجھکو
مجھکو

ے جی آى یا آى میرے پ نارے یایا
جیئ

ے
یایا سیئ
اب

سے سکیني کو

کہاه ہوگی

لگائے چاى

مالقات پ نائے چاى

تمکو اکیر کی قسم غیچي دہاه کا صدقہ

مولی برہان دیه سے غم کی پ نائی سن کر
ُ
جو سکیني پي ہوئی ایکی زیائی سن کر
یا حسی نا کی صداىه پي کروه چان قداء

آى شبیر سکینہ کے گوہر

ے ہی ں
چ ھنت

ے ہی ں
چ ھ نت

آى شبیر سکینہ کے گوہر
ُ
ب
ے ہی ں
ے ھی اسے لگت
اور گالوه پہ طما نچ
ب
ش
ٹ
ن
ہ
خاک پر ھی ہیں شہزادیاه صب می ہوئی
ے ہ یں
کہاه خاۓ کہ خ یام شہ دیں خلت
بولی زینب کہ ردا چھنت
ے ہیں اہل ج فا
ّ
ب
ے ہی ں
اور درے ھی میری پشت پہ اب لگت
ے ہے بوه عاید سے
دپر ہوئی ہے خلو کہت
ُ
مار کر نیزي ابھاتے ہے وي جب گرتے ہیں

اس طرح یایدھ کے راہوه میں خالتے ہیں لعیں

سابھ میں ریّس

ک
ّ
ھ
گ
ے ہیں
ے چنت
کے نچوه کے ل

م
ی
ق
ن
ب
ب
آنکھوه میں ہیں نیرا ل ہیں ھولی ھائی
سر ض یاه پر نیرا ظالم لنت
ے ہ یں
ے اب خلت
ن
ی
ہ
نہر پر نچی بو ہو گی پہ میری آي و بکا
ک یا علمدار کے یازوه بھی وہیں ہِلتے ہیں
بولی زیداه میں رقنۃ میرے یایا ہو کہاه
اب بو آ خاى نہت یاد ت مہیں کرتے ہیں
ُ
حشر ابھ خایا ہے ماتم کا جو پرہان ہدی
شہ کی غربت کا جمالی وي ب یاه کرتے ہیں

اےاظوملںہنمتسڈاھؤںیمہنیکسوہں
دخا راھجمہپ رتساھکؤ ںیمہنیکس وہں
وکئ میتی ہپ اِس رطح ملظ ڈاھات ںیہن
ن ک آل وک اےسی وکئ ُرالات ںیہن
ذرا ہی رمش وک اھجمسؤ ںیم ہنیکس وہں
ےھجم نیسح ےک ےنیس ہپ دنین آئ
ٹ
ٹپِل ےک اباب ےس ب ہی نیچ اپئ
اہکں ےہ اباب وک ےل آؤ ںیم ہنیکس وہں
ےھجم انمےت ےھت بج ںیم اُداس وہئ ت
وه ریمے انز اُاھٹےتےھت بجںیم روئ ت
ےھجم اب اور ہن ُرالؤ ںیم ہنیکس وہں
ٹپِلےکوھگڑےےکریپوںےسںیمتہبروئ
ںیم کہتي ِره گ اباب وک روک ول وکئ
ےلچ ےئگ ںیہ وه ُبواؤ ںیم ہنیکس وہں
ںیم ِجےک ےنیس ہپوسئ وهآج اخک ہپ ےہ
ِجس
نفک ت اُےکن ہن اپامل م ہپ ےہ
دخا ےک وخف ےس ربھگاؤ ںیم ہنیکسوہں

َائ ہپ زینے ک اباب اک رس ڑچاھؤ ںیہن
اہکں ہپ اجےگنیئ ومیخں وک ُت الجؤ ںیہن

ےھجم ُت اور ہن ڑتاپؤ ںیم ہنیکس وہں

ےنیھچ وگرہ ریمے اکونں ےس وخن اتہب ےہ
امطےچن امرو ہنیکس وک وکئ اتہک ےہ
امطےچن ھجم ہپ ہن رباسؤ ںیم ہنیکس وہں
ہن ونیھچ زنیِ ِدریگل ک ِرداء ولوگ
ہن امرو ِد ّرے ںیہ امیب ِر رکالبء ولوگ
رنس ےلگ ںیم ہن دنبوھاؤ ںیم ہنیکس وہں
رہن ےس اب ہن اچچ اپئ ےل ےک آئ
وت ہنشت اکم ہ ایک وُسےئ اشم اجئ
ذرا اس اپئ وت ِِبواؤ ںیم ہنیکس وہں
ُحام وہوٹنں ہپ اباب اک ےل ےک انم گ
ُؔ
ہی رجن و مغ ی ِدل ںیم ہنیکس اشم گ
وکئ وت اباب ےس ِِمواؤ ںیم ہنیکس وہں

ے
ت مہاری یاد میه کیس
ے
ت مہاری یاد میه کیس

بھىالؤیگی یایا
بھىالؤیگی یایا

میه ساری عمر یوں آ نسىں بہاؤیگی یایا

ب
ت مہارے ِن میه اک یلی کہیه گئی بھی بہیه

وطن بھی لوٹ کے ہرگز ني جاؤیگی یایا
وہ سیني جس سے لپٹ کے میه سىیا کرتی بھی
ے کے اب سى ني یاؤیگی یایا
بِنا وہ سین
ِدکھاؤیگی میه طمانچوں کے ني نشاں تمکو
ت مہارے یاس میه جس دن بھی آؤیگی

میرے جاجا کو بہر

سے ُبال

کے الؤ ذرا

میه پ یاس اسک سے اپئی نجھاؤیگی یایا
میه ایک دن میه پئی پیوہ مر گ یا دولہا
جو دل کا جال ہے کس کو س یاؤیگی یایا
چ
ے
ے جو ع ید میه تم نے گوہر وہ ھن لین
د پن
ني زخم کایو کے کس کو ِدکھاؤیگی یایا
ملیگا

یاتی یو اصغر

کی یاد آ پ یگی

ُ
ے نجھاؤیگی یایا
میه اسکی پ یاس کو کیس
یلٹ یلٹ کے جشامی سکیني کہئی رہی
ے ني
گل

جانے ت مہیه کب لگاؤیگی

رو رو کہتی تھی بالی سکینہ
رو رو کہتی تھی بالی سکینہ

چ
ظالموں میرے گوہر نہ ھینو

امام مدینہ
میں ہوں بن ِت
ِ

چ
ھ
ظالموں میرے گوہر نہ ینو

بے بدر کو نہ ای نا س ناؤ

خوں نہ کانوں سے ای نا بہاؤ

ُ
ُ
ک
دکھ زدی کے نہ دل کو د ھاؤ

چ
ظالموں میرے گوہر نہ ھینو

باز اب آؤ خور و ج فا سے

حشر میں کہہ کے میں مصطفی سے

بخشواؤبگی تم کو خدا سے

چ
ظالموں میرے گوہر نہ ھینو

سینہء شاہ نہ میں بلی ہوں

شہر بانو کی میں الڈلی ہوں

دل خلی دل خلی دل خلی ہوں

چ
ظالموں میرے گوہر نہ ھینو

میں یییم ش ِہ کربال ہوں
ِ

س ّیدہ س ّیدہ

س ّیدہ

ہوں

اور معصوم ہوں بے خ طا ہوں
چ
ھ
ظالموں میرے گوہر نہ ینو

خیم مجروح کر غم کی ت فدیر

اب بہیں دل کو بارۓ بجریر

تھر نہ کہہ منہ سے کہ بنت سبیر

چ
ھ
ظالموں میرے گوہر نہ ینو

سكيُه شبّري َب ؛ دختر سالو هي ثثر

سكيُه شبّري َب ؛ دختر سالو هي ثثر
رححبوسس شبدي ؛ اهين سرور
سالو هي ثثر  ،سالو هي ثثر
كرسس ؛ دوهلب سي ككُـفتككى هي

عجب خىشي يب ؛ َيك خىطط هي

ثثكبرا دمشٍ ؛ ببقي كىئي

ستى َب نىككى َى ظهى جىئي

سدهبرا دوهلب ؛ هبهتـ ححهىرٌي

سالو هي ثثر  ،سالو هي ثثر

سكيُه ثثى؛ كِىارسس يِهسى

كظظيى سالو اْ ؛ يبرو ححهيهى

رزا دئي شه هي ححبك كيدا

؛ اهُب ثثىشبك كـفٍ َب جيىا

سدهبرا دوهلب ؛ رٌ يب نرٌوا

سالو هي ثثر  ،سالو هي ثثر

كظظسس ؛ دمشٍ ْا دوهلب اْيب

عهي َب دنرب حسٍ َب جبيب

دوهلب َسس يبرو دوهلب َسس يبرو

حسني َب دايبد َسس ثثَححهبرٌو

هتيى ترب تري َى ؛ يبرو

سالو هي ثثر  ،سالو هي ثثر

ثثبين

َتهي ابى انفضم َى كىئي ثبين

ككِرا ؛ ببزو كـضضبوي رٌ يب

كري َداء اْؤ يىىلْ نيىا

هتئي كًر خى ؛ شه ين هت جب

سالو هي ثثر  ،سالو هي ثثر

عجب ؛ برهبٌ ديطط َب احسبطط

بتىل َب ببوا هي ج ؛ يبطط

كرسس ؛ يشكم كـشبئي يىىلْ

مهبرا جبَى سي ؛ هي اَوىلْ

اْقب

سالو هي ثثر  ،سالو هي ثثر

ثثدهبرا عبّبس نيىا

رهسس ساليت مهبرا

السم

دیقى وہں ںیم اباب اجن
اب زہشادى اہکں
ہن اانپ وه رھگ ےہ ہن اانپ دمہنی
وه ہن ہ اچچ ک اہمترا وه ہنیس
وبول دخارا مت وہ اہکں ںیم اہکں

ُ
سجدن ےس متےس دُجا وہگ وہں

دوھکی وت اباب ںیم ایک وہ گ وہں

ُ
امڑجا اکمں ےہ رہ وہں اب ںیماہجں

ُ ُ
کہتي ت ہن دوھکی ہن اجؤ اباب

رتس اھکؤ ھجم رپ رتس اھکؤ اباب
مت ایک ےئگ وہ ھجم رپ رِگا آامسں

ےسیج ہ زینے ہپ مت آےئ اباب
ںیم ےن امطےچنتہب اھکےئ اباب

ش
راسخر رپ ےہ ھات کتمتس ےک ِناں
ِ
اماگن زینکى ںیم اباب ک ےن
ِ
اکنیھپ ریمى تمس دصہق ک ےن
دیپل چ وہں اکوٹنں ےک ںیم درایمں
ےنلم وک مہ ےس ےلچ آؤ اباب
اِک ابر رہچه ِداھک اجؤ اباب
اے ایپرے اباب رھپ مہ اہکں مت اہکں

کہتی ہے

کو

بالى

کہتی ہے سکیني میرے بابا
ُ
گالوه پي طمانچوه کے نشاه ان کو

بالى

سکیني میرے بابا

کو

ب تاى

ّ
کانوه میه میرے درد بہت ہوبا ہے اماه
خوف آبا ہے ڈر لگ تا ہے باربک ہے زبداه
ے وي ہر آه
ے سالتے تھ
ے ا پن
ے پي مجھ
سین
زخموه سے لہو

بہ تا ہے بابا

کو ب تاى

ّ
تے جرم و خ طا ظالموه تے ِدرے لگاۓ

ے جالۓ
ے خیم
اس تاب تھی سب لٹ لین
ے تھراۓ
اور قاقلوه کو اوبٹ پر سر ب تگ
کمالبا

ہوا

دھوة

میه

چہري

نو

ب تاى

گردن میه میرے طىق ہے ہاتھىه میه رسن ہے
ّ
سىجا ہوا ِدروه سے میرا سارا بدن ہے
رانوه کو میه سىئی بہیه آنکھىه میه جلن ہے
ے
سىتے کے لین

جاك کا نسیر

نو

ب تاى

جب گھىڑے کے پیروه تے میه روئی تھی لپٹ کر
ُ
ے آ کر
اس وقت الگ تم تے ک تا تھا مجھ
ک تا جلق پي بابا کے میرے جل گ تا خنجر
روبا ہوا

کیوه آبا تھا گھىڑا

ے میرے
آئی تگ

نو

بابا نو روىبگی لپٹ

ب تالىبگی کانوه سے میرے

چ

ب تاى

کر

ے گوہر
ھن گن

ُ
ے
جاه اپتی کروبگی میه قدا ا بک

قدم پر

بائی

بالى

ب تاسی ہوه

ے
کہوبگی مجھ

نو

الۓ پي چچا بائی اور بائی ہے شہادت
سب اہ ِل جرم کو میه کہوبگی میری جالت
چ
ّ
ے ک تا ک تا پڑی آقت
جادر ھتی ِدرے لگ
ے چھىڑ کے جاى
پي عرض کروبگی پي مجھ
اصغر کا ب تاىبگی میه جالی ہے پي چھىال
بائی کے

بِنا

ّ
ے
ے سے نچ
پنہ

کا پڑب تا

باد آبا ہے پنہا مجھ
ے وي ہنشلیوه واال
ّ
ُ
تھ تا میرا کِس جا ہے ب تا اسکا ب تاى

چّ
ے
بی تے سیم انشا ہوا با لن
ب ت
ُ
ب
ھ
ے ہیه بالے
ے ہیه من
اسک آنکھىه سے ر کن
والے

بازوه کی بلی

ِضد چ ّ
بی

چّ
بی

ے سیبھالے
کو ماه کنس

کی ماه سے پي ہے بابا کو بالى

کہتی ہے سکیني رو کر آ جاؤ میرے بابا
کہتی ہے سکیني رو کر آ جاؤ میرے بابا
روتی ہے ت مہاری دخیر آ جاؤ میرے بابا
خیم
ے تو ہمارے جل کر سب جاک ہوۓ دیکھى
اب لوٹ ني لے زر زتور آ جاؤ میرے بابا
ے اور پ یار ک یا کرتے
جن گالوں ني توسہ د یت
ے ان پر آ جاؤ میرے بابا
ے ہیه طما نچ
لگت
ے تم تے جو ع ید کے دن مجھکو
ے تھ
ے میه د یت
نحف
ے وہ گوہر آ جاؤ میرے بابا
کاتوں سے چھت

ے ني ت مہارے اکیر سىتی تھی لپٹ کر جو
سیت
سىۓ گی کہاں وہ دخیر آ جاؤ میرے بابا
مارا گ یا میرا دولہا اب کس کو پکاروں میه
دلہن ني رہی میه دن تھر آ جاؤ میرے بابا

عّمو

تو ک یا کے شاتے دربا سے نہیه لوتے

ے کہہ کر آ جاؤ میرے بابا
ے تھ
باتی کا گت
ک م
ے ق یل میه کہاں ڈھوبڈوں
نہچاتوں ت مہیه میه یس
سب الش ہے رن میه تے سر آجاؤ میرے بابا
عابد کو نہ یا کر بیڑی ز جنیر سے بابدھا ہے
ییمار

کا

چھ یا

بسیر آ جاؤ میرے بابا

ّ
زیپب کو لگاۓ درے رسی میه گال بابدھا
چ
اور ھن لی سر سے جادر آ جاؤ میرے بابا
پرہان ہدی روتے ہیه توں غم میه سکیني کے
اتھ یا ہے حسامی محشر آ جاؤ میرے بابا

ک یا ق یامت
ک یا ق یامت

گذر

گئ

بابا

گذر

گئ

بابا

میری دن یا اجز

گئ

بابا

غم ہیں چاروں طرف سکینہ کے

چانے خوش یاں کدھر گئ

بابا

ے
ے لگ
ے گال پر طما نچ
جب مجھ

میں ستمگر سے ڈر گئ

بابا

ے کانوں سے
میرے گوہر بھ چھین

جب گوہر پر ن ظر گئ

بابا

جب ن ظر نہر پر گئ

بابا

آگ خیموں میں جب ہمارے لگی

نب میں سوۓ نہر گئ

بابا

ے پہ میں سوتی بھ
آة کے سین

اب وہ شام و سحر گئ

بابا

الش ع یاس

کی پزپئ

بھ

آة کا باز ابھابا باد آبا

میں خو نوں در پہ در گئ

بابا

رونے رونے ہ شام بک زپنب

اونٹ پر ن یگ
ے سر گئ

بابا

گود میں سر لین
ے رقنہ بھ

ق ید چانے میں مر گئ

بابا

ہوں نہادر کی بیئ  ،روتی نہیں

بس نوں ہ آبکھ بھر گئ

بابا

سکینہ بابا کو

گئ

بابا

اے حسام

باد

کرتی

چدھر

ے
مجھکو بابا صدا دو اگر ہو سک
ے
مجھکو بابا صدا دو اگر ہو سک

ے
تم جہاں ہو ُبال لو اگر ہو سک

تش نگی سے زباں میه ہیه چھالے پڑے

ے
تھىڑا بانی بال دو اگر ہو سک

میری قسمت میه بابا جو بانی نہیه

ے
میرے گوہر دال دو اگر ہو سک

عمو دربا سے واتس کیوں آۓ نہیه

ے
مجھکو ات نا ت نا دو اگر ہو سک

ُ
تش نگی کا کونی ان سے سکوی نہیه

ت

سىبا گھر ہو گ نا دل تھی لگ نا نہیه

ے
میرے اکیر کو ال دو اگر ہو سک

بخش دو جو خ طا ہو سکیني ہوں میه

ے
ے سے لگا دو اگر ہو سک
لو گل

جل رہی ہے زمیه اب تو آغوش میه

ے
ھیج دو اب چچا کو اگر ہو سک

آؤ

آؤ

ُ
اتھالو

ے
اگر ہو سک

تم ني آۓ تو جود میه جلی آؤبگی

ے
کجھ ت نا ہی ت نا دو اگر ہو سک

ات نا کہہ دوں پرستی ہوں دبدار کو

ے
آ کے صورت دکھادو اگر ہو سک

کس جگہ دفن تھانی ہے اصغر میرا

ے
وہ جگہ ہی ت نا دو اگر ہو سک

بنت شہ کی ني مش ناق فرباد تھی

ے
توچھ لو عم زدہ کو اگر ہو سک

ے
ے شہ واال سکینہ ہم نہیں ہو نگ
ے تھ
یہ کہت
ے
ے شہ واال سکینہ ہم نہیں ہو نگ
ے تھ
یہ کہت
س تائی تگ
ے
ے ت مہیں اعدا سکینہ ہم نہیں ہو نگ

ے سے لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جانے ہیں
اتھو سیت
ے
اتھی انک حشر سا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہو نگ
ے مار کر گوہر ت مہارے چھیت
ے
ے جائی تگ
طما نچ
ے
جب ایسا وقت آئیگا سکینہ ہم نہیں ہو نگ
ے
تھرا درنار ہوگا اور ت مہارا امتحاں لی تگ
ے
یزن ِد نے ح تاء ہوگا سکینہ ہم نہیں ہو نگ

اگر

نانا کی اُمّت

ے
سے ت مہیں صدمہ کوئی نہتچ

ے
تو تم یس صبر ہی کرنا سکینہ ہم نہیں ہو نگ

ے مش تاق یس رن کو شہ واال
یہ کہہ کر جل د ئت
ے
تھریگا در ندر کینہ سکینہ ہم نہیں ہو نگ

امیمت ونہح

کہتی تھی سکیني مض طر اے شمر ني لی نا گوہر
کہتی تھی سکیني مض طر

اے شمر ني لی نا گوہر

شبیر کی ہوں میه دخیر

اے شمر ني لی نا گوہر

اک ہاتھ میه بوتھا خنجر

اک ہاتھ میه بابا کا سر

آبا ہے وتُ ظالم ل نکر

اے شمر ني لی نا

گوہر

بابا میرے زبدہ ہوتے

ے
ے گوہر سى ا یس
ال د یت

جب رن میه ہے بابا تےسر

اے شمر ني لی نا

گوہر ني میرے بابا کے

ہے ع ند کے دن کا تحفہ

کر رحم وت ا ت نا مجھ پر

اے شمر ني لی نا

گوہر

گوہر

کابوں سے لہو بہ نا ہے

اب درد بہت ہوبا ہے

ُ
ک
د ھ نا ني ستم بوں ني کر

اے شمر ني لی نا گوہر

ے تُ تے
مارے ہیه طما تچ

ظ
ک
ے ہیه تُ تے
ہر لم یت

کہتی ہوں م ظالم سِہ کر

اے شمر ني لی نا گوہر

ساني ني رہا

بابا کا منھ ات نا چھ ناؤں کِس جا

جب چھین لی تُ تے جادر اے شمر ني لی نا گوہر

ے جی نا ت قدپر تے ہاتے چھی نا
بن اینو کے کیس
تھائی میرے اکیر و اصغر

اے شمر ني لی نا گوہر

ع ناس

چچا

ني

آتے سىتے ہیه ہاتھ ک ناتے

ک
ش
ت
م
سى ھی میری کی ھر کر اے شمر ني لی نا گوہر
ُ
دلہا

ت
س
بازہ ہے ا ھی بک ہرا

فرقت کا غضب ہے من طر

اے شمر ني لی نا گوہر

ہے سارے سہارے تے سر

کِس کو دوں صدا میه مض طر

مارا

گ نا

میرا

ُ
اجڑا ہے میرا گھر کا گھر

اے شمر ني لی نا گوہر

ماں اور تھىئی تےجادر

کِس کِس کو شینھالے آ کر

ِاک تھائی تچا ہے الغر

اے شمر ني لی نا گوہر

داعی کے دعا کے گوہر

لی نا ہو بو شاکؔر غم کر

پڑھ بی ِن سکیني مض طر

اے شمر ني لی نا گوہر

ومالانت زبنی

عم

السم

آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب

آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب

ک یا آن بان کل تھی نکلی تھی جب وطن سے
اتھاري چابد لے کر باروه کی انجمن سے
خوش ربگ تھىل چن کر اسالم کے چمن سے
ب
ل یل چلی ہے گوبا گلزار ینجتن سے
آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب

ُ
ے ساتھ جھىال
باتو کی وي عماری وي ا سک
جھىلے میه چابد جیسا اک ینہا

مُنّا

نچي

ے صدف میه موتی جیس
ے چمن میه غنچي
جیس
باتو کے دل کا بکڑا شبیر کا کلنچي
آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب

چانے کی سان وي تھی آنے کی یي ادا ہے
ُ
پہچان یا ہے مشکل چہري اتر گ یا ہے
ُ
تردیس میه سبھی کچھ دکھ یا کا ُل ُٹُ چکا ہے

زینب پہته ہے گوبا بار نخ کربال ہے
آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب

اک دو پہر میه سارا

گلشن لُنا

چکی ہے

ے جھ یا چکی ہے
مٹّی میه چابد بارے ا ین

ِ

بکڑے دل و چگر ہے وي زچم کھا چکی ہے
اسالم کو نچا کر خود کو م یا چکی ہے

آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب
قاسم کو رو چکی ہے اکیر کو رو چکی ہے
ے
ع یاس جیس

ِمی ِرُ

لسکر کو رو چکی ہے

ے شہ ید عظم اصغر کو رو چکی ہے
ینہ
یس اینہا تو یي ہے شرور کو رو چکی ہے
آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب

ُ
چ
ج
م
ک
ی
ھی
یي سىنچتی ہے د ھ یا تو گ
ے
ے لوگ ھس
ییرنب کے چابد تو نے زینب کہاه جھ یاۓ
ہمراي چانے والے ہمراي کیوه یي آۓ
ے
کتیو کو لے گتی تھی آۓ ہے ساتھ کتن
آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب
ے والی
کاییوه یي چل چکی ہے تھىلوه میه بلن
ے میه ق یدی
اسالم کی خطیبي توه دیکھن
بی یاد بک ہال دی جس نے تزبدنت کی
زبداه کھاه کھاه یي جنت کی ساہزادی
آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب

کس کس کو میه دکھاىه سىغات کربال کی
ّ
دروه سے یشت زچمی اور ن یلگوه کالتی
ُ
سچاد با تواه کی مس ید ادھر چالتی
زہرا کے الڈلے کی توساک خوه میه ڈوتی
آنے کو تو وطن میه اب آ رہی ہے زینب
اہل وطن سے ل یکن شرما رہی ہے زینب

بات آئ یگی پردے کی تو باد آ ئ یگی زینب
بات آئ یگی پردے کی تو باد آ ئ یگی زینب

ُ
ی
ئ
بار یخ غم و درد کی دہرا گی زینب
ُ
ٹ
ا ھتی جو ن
الش جواں دیجیۓ آواز
ه
ہی
ِ
ُ
باال ہ
تو الشہ ٹھی اٹھا الئ یگی زینب
کِس کِس کو سیبھال یگی

کس دبگی تسلی

جلۓ ہوۓ خیموں س

کس الئ یگی زینب

سر ئ یگ جس دبکھ ک

سىرج ٹھی ني نکل

اب سر کھل بلوے میه وہی جائ یگی زینب

چ
م ل یگی جو سىن
ک یا د ب ک

ک

ُ
تسلی اس

لیۓ رات کو یچی
نہالئ یگی زینب

چ
جادر ہی کا دے دیتی کفن ھن لی وہ ٹھی
اب ٹھائی کو کس طرح س

ُپرےس

کف یائ یگی زینب

کو سبھی آئی یگ اور توچھی یگ اجوال

کِس کِس کو تساں ِدروں ک

ِدکھاالئ یگی زینب

بولی بہن میں بھائی تک آ لوه بو ذ بح کر
بولی بہن میں بھائی تک آ لوه بو ذ بح کر
اے شمر تائی شہ کو

پِال

لوه بو ذ بح کر

تکلیف دے رہی ہو نہ سخموه میں رتگ گرم
چادر سمیں نہ آ کے بچھا لوه بو ذ بح کر
ے اب نہ سمانے میں تاب حشر
بھائی ملی نگ
اپنی مص یبتوه کو

ُسنا

لوه بو ذ بح کر

ے
پیچ
سابو کے

گیج

علوم الہ ہے

قرآن کو سمیں سے ابھا لوه بو ذ بح کر
ے کرتا ہے کتوه شہ ند
شہ کو بہن کے سا من
تالو میں آ نسوىه کو بہا لوه بو ذ بح کر

س ّند

ہوا

ش ہ ند

بو ہوگی بہن ت ناي

م
ق نل کی چاک سر نہ اوزھا لوه بو ذ بح کر
ے
قسمت چھوزا رہی ہے میرے بھائی سے مچھ
ے سے نے وطن کو لگا لوه بو ذ بح کر
سبن
رو ک اپنی دیر بہر چدا چلق یر چھری
سابو نہ سر سمیں سے ابھا لوه بو ذ بح کر
گوہر نہ ماتا شمر نے کہنی رہی بہن
ے سے لگا لوه بو ذ بح کر
بھائی کو میں گل

ُ
بولی زینب کے نہیں ناز اٹھانے واال
ُ
بولی زینب کے نہیں ناز اٹھانے واال
پ یاس معصوم سکینہ کی بجھانے واال
تم ٹھی اب خاک پہ سو خاى سکینہ بی بی
ے پہ سال نے واال
سو گ یا خا ک پہ سین

دنکھ کر شمر کو معصوم سکینہ نے کہا
یک ُ
ناس آنا ہے ٹھوبی د ھو رالنے واال

کہا زینب نے سکینہ سے پہ ڈرنا بی بی
مارنے والے سے بربر ہے بچانے واال

کت یا نے رحم ٹھا بی بی وي ستمگر سوبچو
طوق یتمار کی گردن میں نہ یانے واال
ظلم سے جس نے پہ خاہا کہ م یادے حق کو
مٹ گ یا حود ہی زمانے سے م یانے واال

ظاعت خالق میں جبیں
زریِ خنجر حو رہی
ِ
ذک ِر حق کرنا ٹھا

اُمّت

کو بچانے واال

ق ید خانے میں پہ کہتی ٹھی سکینہ رو کر
کوبی آنا ٹھی نہیں شمع خالنے واال

اب پہ نانا پہ خاخا ہے پہ علی اکبر ہے
ُجزاخل کون ہے زنداه سے چھڑانے واال
رونے ہیں اہ ِل حرم دنکھ کے من ظر پہ فرند
انک یتمار ہے بس قبر پ یانے واال

بولی زینب

سالم

لو

بھائی

بولی زینب

سالم

لو

بھائی

ُ
جا رہی ہوں وطن ابھىں بھائی
بھر کہاں آة بھر کہاں زینب
ُ
ب
ِلموو بھائی
ے
گل
مجھکو ا ھکر
غمزدہ ہوں میه دل بھر آیا ہے
کجھ

بو

کوئی بو

آخر

جواب دو بھائی

ے
ہو مجاوری کے لیۓ

یاس

ے
ا یۓ

واس طہ

ہے

اب ني مجھکو

ے رکھى بھائی
مجھ
ت مہیه

سکیني کا

جدا

کرو بھائی

چھىڑ کے کریال میه تم سب کو
ک یا وطن جاؤں میه کہو

بھائی

سىگوار اب وطن کو جاتے ہیه
ُ
ُ
سب کو رخصت کرو ابھى بھائی
تے ِردا کر دیا ہے ظالم تے
ے زینب
کیس

سىار

نہیه ع یاس

و

ے زینب
کیس

سىار

عایدیه تے

قرار ہے زینب

ہو

بھائی

قاسم و اکبر
ہو

بھائی

چین ک یا آۓ جب ني ہو بھائی

آئےہونطدوھکی
رپدسیےس ُدایھک ي
آئ ےہ دوھکی
رپدسی ےس ُدایھک
ي
ُداس ےہ روےت ںیہ نین دوھکی
رہچے ہپ ا ي
ک اچہپون ےھجم ولوگ
زہشادى وہں رثیب ي
لہ ونط دوھکی
ںیم وہں ا ّ ُِم ُکلثوم اے ا ِ
ُدایھکرى وہںںیم ُدایھکُ ،دھکاےنتےہسںیمےن
رکلب ںیم اٹُل ریما گُلزار و نمچ دوھکی
اےریمےونطواولں،دہۃیںیمںیہمتایکدو
ک ہی درد و زحن دوھکی
وساغت ہی رکلب ي
رمہاه ےئگ ےھت ل وج اسھت دمہنی ےس
آئ وہں ںیم بس وھکرک وه ون ِر نیندوھکی
ي
اے انان ن ي اُھٹ رک رتتب ےس ِدالہس دںی
ومغمم ےہ ہی وثلکم اے اشه زنم دوھکی

ع وکمت روداد انُسؤں ایک
اے اباب ي
ااحصب رےہ رن ںیم ےبلسغ و نفک دوھکی
ک
رظنوں ےس ریمى ُگذرى الش وعن ودمحم ي
اھبئ نسح دوھکی
رقابن وہےئ اقمس اے ي
ہ دن داہللتقم ںیمےئگ امرے
اشدى ےک ي
نن
ھ
س دنہل دوھکی
اِک دن ن ي ویبه يي ي
ابعس ےک ابزو رگ اسلح ہپ ںیہن ےتٹک
وت اےسی ںیہن رےتہ مہ ہنشت دنہ دوھکی

ض
ع
ث
ف
ي
يي ںیم اکدنےھ ہپ وجاں الہش
اہےئ وه
ظنم رن دوھکی
اے ولوگ وصتر ںیم وه ِ

وکئ الدے
امدر ي
اہئ ےہ ارغص وک ي
ک ُد ي
وہگاره وہا اخ يل اور رسخ نگگ دوھکی

اھبئ
ہ ایگ اہےئ داین ےس ریما
ایپاس ي
ي
اور اتلج راہ رن ںیم ریبش اک نت دوھکی
اھبئ وج ارگ وہےت ِد ّرے ہن مہ ویں اھکےت
ي
الکئ ںیم مہ بس ےک رنس دوھکی
وہئ ہن ي
ي

ی
ب وج آجےلھک رس ےہ
زرہاء ہی ریتى ي ي

وہئ وه امعرى ہپ لک ولجه نگف دوھکی
ي
ب ےن اہک اباب ! بک َلٹ ےک آؤےگ؟
چّي
ےنیھچ ریمے اظمل ےن اکونںےسرنت دوھکی
رہ اچدر دراب ِر زیدیى ںیم
رس رپ ہن ي
زخ زبنی اک دبن دوھکی
ِد ّروں ےس وہا ي
ات اشم ےلچ دیپل امیبر  ،اریس مغ
ت اپؤں ںیمڑیبىاور اہوھتں ںیم رنس دوھکی
ي

ِم وکمت
وثلکم دمہنی ںیم ہن نیچ ِ ا
ُ
گ واسپ وھچڑا ےہ ونط دوھکی
اشم
ت
ي
اھبئ وت رگدن رپ اظمل اک الچ رجنخ
ي ي
رمئ ےہ نہب دوھکی
دنمش ي
ک ُکلہااڑى ےس ي
وثلکم اک ہیمغ ےہ وثلکم اک اممت ےہ
ک نہب دوھکی
وجز بنیارغصلى ےہ زبنی ي
ت وثلکم ہپ روےت ںیہ
ِ
رباہندہی بج ي
کآوھکنںےسرنت دوھکی
ع ي
وت ےتہب ےہ دا ي
دقومں ںیم ،ںیمومیلےکونہح ہی ڑپوہں اِک ِدن
ُ
ح
ےتہک ںیہ سامي ےک رورو ےک نخس دوھکی

م
جاى ق تل کو بھ تا سدھارو یي بھی صدمہ ابھائ تگی زینب

م
ب
ت
ت
ئ
ق
ب
ب
جاى ل کو ھ تا سدھارو یي ھی صدمہ ا ھا گی زینب
ے جاى مڑھکر بہن کو بھر کہاه تمکو پائ تگی زینب
دی ک ھ ت
بھ تا ر نج و الم سے نچالو  ،قبر میه اینی مجھکو چھ تالو
چھىڑ کے مجھکو جنگل میه ینہا اب مدئني بسائ تگی زینب
پاة کا جب یي پائ تگی سیني صد کرپگی جو پالی سکیني
ے م تائ تگی زینب
مبرے ماه جاۓ ائ تا ئ تا دو اسکو کیس
ے جائ تگی دکھ تا وطن کو یي ئ تاى تو بھ تا بہن کو
کیس
ے یي مني ِدکھائ تگی زینب
ے آ ئ تگی جس وقت صغرا کیس
ملت

ے جب بھی آینگا پانی آ بسىىه کی بہ تگی روانی
سا مت
ے کِس طرح بھىل پائ تگی زینب
پازو ع تاس غازی کے کٹت

کونی جسرت یي نکلی ہماری ري گنی دل ہی دل میه ہماری
جلد آ جاى م تداه سے اکبر تمکو دولہا ئ تائ تگی زینب
ون پا جق کی ہو جاۓ شہرت
غام ہو جاۓ تبری شہادت  ،ج ِ
ِرسماه پازىه میه ئ تدھا کے  ،سام کوفہ بھی جائ تگی زینب

ے میه دل ہے ڈھڑک تا ،جوه ہے احمد کےلخ ِت جگر کا
مبرے سٹت
سام کوفے میه پڑھ پڑھ کے خطني س ِان ح تدر ِدکھائ تگی زینب
ے بے گھر
اے ئ تاز اہل ین ِت ییمبر کرپال میه ہوۓ ا بس
کونی موبس رہا اور یي پاور اب سکوه کیس
ے پائ تگی زینب

ے
د یک ھ

مدینہ

سارا

زینب کے آنسوىه میں

ے
د یک ھ

مدینہ

سارا

زینب کے آنسوىه میں

کا

زینب کے آنسوىه میں

من ظر ہے

کربال

کِس سان سے گئ تھ

کِس حال میں ہے آئی

یکھرا ہوا ہے کنبہ

زینب کے آنسوىه میں

ال تق بلی با

کہہ

کر

دکھ با جو رو پزی ہے

لرزی ہے

قبر بابا
ِ

زینب کے آنسوىه میں

رہ

سکنبہ

ے جری کے
سانے کٹ

ہے شرم سار دربا

زینب کے آنسوىه میں

ی باس

اصغر نہ آۓ رن سے

ے میں ہے اداس
خیم

سوبا پزا ہے جھوال

زینب کے آنسوىه میں

بع ِد

حسین

ے
کیس

ج
ھ
یئ

گئ

ردائیں

حل با ہوا ہے خیمہ

زینب کے آنسوىه میں

بالوه سے شر جھ باۓ

گذربا

محشر

بازار

سے

کا ہے ن ظاري

زینب کے آنسوىه میں

سن لے پرہان دیں سے

م
کرب و بال کا ق بل

جو آة نے ہے دیکھا

زینب کے آنسوىه میں

حب پرہان دیں سے
ُ ِ

ث مر مال ہے

شببر

کی

دعا کا

عابد

زینب کے آنسوىه میں

راه اِامینِِکِِِاُتّمِِوکِِداھکؤِِِزبنی ِ
راهِِِاِامینِِِکِِِِاُتّمِِِوکِِِِِداھکؤِِِِِزبنی ِ
دنِِادنریھاِِےہِِِوکئِِِِِعمشِِِِالجؤِِِِِزبنی ِ
رہنِِرپِریشوکِدنینِِآگِِاسلحِِےہِِِاُداس ِ
دوشِِرپِِ ماھبئِِےکِِرپمچِِوکِِِاُاھٹؤِِِزبنی ِ

وٹےٹِریتوںِِےکِمُصلّےِِِہپِےہِِِزخِِرقآن ِ

الشِِِِاھبئِِِِِکِِِِےجیلکِِِےسِِِِِاگلؤِِِِزبنی ِ
ومتےکاسےئِںیمےہِوعنِودمحمِاکِابشب ِ
زدنگِِِِِرھبِِِکِِِِامکئِِِِہنِِِاٹُلؤِِِِزبنی ِ
زنیفلِرھکبىِںیہہکرقآنےکِاپرےِںیہِاُداس ِ
ومتِِِِکِِِدنینِِںیمِِِاربکِِِےہِِِاگجؤِِِِزبنی ِ
داغِِاربکِِاکِےہِِےبنیچِِےہِِلتقمِِںیمِِنیسح ِ
جِِےکِِِاُاھٹؤِِِزبنی ِ
ونوجاںِِِالشِِِےہِِِمِِِِ ُ ِ

ابِِہنِِاقمسِِےہِِہنِِابعسِہنِاربکِاکِِابشب ِ
اھبئِِِِوکِِِرمشِِِےکِِرجنخِِِےسِِِِاچبؤِِِزبنی ِ
اخکلتقمِِہپِےہِوبعمدِےکدجسےِںیمنیسح ِ
ب
چ
رفشِِریتوںِِاکِِےہِِِاچدرِِوکِِِ ھاؤِِِِزبنی ِ
ُم ک
اتپھچِوسرجِےہ،زابںِخےہِایپاسےہنیسح ِ
ُ
ُ
تِڑتپِِِِاجؤگِِِِِلتقمِِِِںیمِِہنِِآؤِِزبنی ِ
ذنہِِِملعِِِںیمِِامسِِِاجےئِِِعِِِِکِِِآواز ِ
رھپِِِوکئِِِِہبطخِِِزامےنِِِوکِِِِانُسؤِِِزبنی ِ
احلِِزدناںِِِاکِِِےنُسگِِِِوتِِِِڑتپِِِاجئِ ِ
لینِِِابزوِِےکِِِہنِرغصٰیِِوکِِِداھکؤِِِزبنی ِ
ُ
م ُتِِِِوجِِِِہہکدوِِِگِِِِوتِِ ُکُحِِِالہيِِِِِوہاگ ِ
م
ل
فِِِِِوکِِِِروہضءِِِِِریبشِِِداھکؤِِِِزبنی ِ
ِ

رو کے کہتی تھی زینب یي رن میه ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا
رو کے کہتی تھی زینب یي رن میه

ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا

سر ک یاۓ پڑا ہے تو رن میه

ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا

ُ
تیرے الشے کو کیوں کر اتھاؤں

سر یي چادر نہیه جو بچھاؤں

اک صحرا تھری ہے بدن میه
چ ِ

ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا

ے نہیه غم زدوں کو
رونے د یت

مارنے ہیه لعیه ہم سبھىں کو

پیٹیه کیوں کر پ یدھی ہیه رسن میه

ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا

جون چاری رگوں شے ہوا ہے

گوبا دربا لہو کا

ے ہیه بدن میه
زخم کاری لگ

ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا

نہا ہے

ہم کو

اُمّت

نے کیسا س یابا

پی ِش چاکم

ے
کھ ل

سر

بالبا

ُ
اور علی کو رالبا کفن میه

ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا

ک یا ق یامت کی ہے ہے گھڑی ہے

پی ِش چاکم سکیني کھڑی ہے

سر ت مہارا دھرا ہے لگن میه

ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا

ُ
اے اپیس اب اڑھا چاک رو کر

چ
الش سرور
ھپ گتی ہاۓ وہ ِ

چابد زہرا کا

ہاۓ زہرا کے پ یارے حسی یا

آبا گہن میه

ے سرور ینہا
روکے زینب نے کہا رہ گۓ

ے سرور ینہا
روکے زینب نے کہا رہ گۓ
الکھ ہیه دشمن دیه اور ہے اک سر ینہا
م
ب
ني تو قنع ہے ني چادر ني عماری ھ یا
سر کھل
ے بلوے میه آئی تیری خواہر ینہا
ے تم باقے پر
آؤ ع یاس یٹھا دو مجھ
سر بازار کھڑی ہے تیری خواہر ینہا

تم تو ع یاس پرائی میه پڑے سىنے ہو
ظلم کے ییچ میه ہیه آل ییمیر ینہا

ے ڈر لگ یا ہے
ے میه چھ یالوں مجھ
آؤ سیۓ
ے رہ باؤگے تم دشت میه اصغر ینہا
کیس
دل میه ارماں بھا کہ تمکو میه ب یاؤں دولہا
ے چھىڑ کے اکیر ینہا
توں خوائی میه گۓ
ے اگر ک یا انہیه ب یالؤبگی
لوگ توچھی یگ
دل تو بھٹ چاییگا جب چاؤبگی میه گھر ینہا
ے مولی شب عزاداروں کو
بخشىا دبجیۓ
توں ني

چاییگا

احسن سر مخشر ینہا

زینب یي بولی حشر کا من ظر ن ظر میه ہے
زینب یي بولی حشر کا من ظر ن ظر میه ہے
بھائی کا حلق شمر کا خنجر ن ظر میه ہے
عاشىر کو

رشىل کی تصویر

لکین وہ

جوائیء اکبر ن ظر میه ہے

رن میه ستم کا تبر حال قبر

ِمٹ گئ

بن حکی

اب تک وہ زخم گردن اصغر ن ظر میه ہے
ِ
حلئ

ہوئی زمین یي روتے ہوۓ حرم

ے حس میه آگ کے وہ گھر ن ظر میه ہے
ے بھ
شعل
م ث ِل علی وہ نہر یي حملہ ِدلبر کا
اللت ح ثدر ن ظر میه ہے
اب تک وہ ح ِ

الوت قرآن کی صدا
کابو میه ہے ت ِ
تبزے یي آج بھ سر سرور ن ظر میه ہے
ِ
حس میه کبھ

حراغ حالتا نہیه

گ ثا

ہے ہے وہ ق ث ِد شام کا من ظر ن ظر میه ہے
دیکھى نشاه رسن کے ہیه تازوه میه آج بھ

چ
جو ھن حکی بھ سر سے وہ حادر ن ظر میه ہے
مجھ کو حسین حلد میه

ے ضرور
تلوائی ثگ

ّ
ُحرِِِِِّّّّّ حری کا صدر م قدر ن ظر میه ہے

زینب یہ کہہ کے رو پڑی پوچھو یہ ک یا ہوا
زینب یہ کہہ کے رو پڑی پوچھو یہ ک یا ہوا
گ
ل
نانا میں ل یک
ے آئی ہوں شن

لُٹا

ہوا

ے دوپوں الل
ے ا یئ
ن ظر حسین میں نے کیئ
ِ
دیکھا ہے میں نے دوپوں کا سینہ چھ یدا ہوا

ینہ
ے سے خون کی یہ دھار ہانے ہانے
ے گل
پولے پڑپ کے شاہ کہ وعدہ وفاء ہوا
سہرے کے گل بھی سرخ ہے چہرے کا رنگ بھی
ے میں نیزہ لگا ہوا
آیکھیں ہے ب ید سیئ
ے
تصوپر دیکھیئ

کی یہ
تصوپ ِر مصطفی
ُ
اس اروسی رتگا ہوا
ہے خون میں ل ی ِ

ے اے میری خواہر
ے تھ
شاہ کہت
ے اے میری خواہر
ے تھ
شاہ کہت

میرے الشہ پي رونے پي آنا

م
دنکھ کر میرے ق تل کا من ظر

میرے الشہ پي رونے پي آنا

چاک دامن پي کرنا حسن میه

سر کو کھىلے میرے بعد رن میه

میری ماه چائی زین ِب مض ظر

میرے الشہ پي رونے پي آنا

دیکھا نانا و ماه کو گذرنے

ے دیکھا ہے شیر کو مرنے
تمت

لو ِبچھڑنا ہے پي تھی برادر

میرے الشہ پي رونے پي آنا

تم کو دنکھ کے بز پ تگی مادر
ُ
کاپپ اتھیگا میرا جسم نے سر
ِ

ے نانا و ح تدر
غم زداہ ہو نگ
میرے الشہ پي رونے پي آنا

پي ہمارا

ے واپس دونارا
اب پي آئی تگ

تھام لو تم ِرکاب میری آ کر

میرے الشہ پي رونے پي آنا

صابرہ فاطمي کی اے ئیٹی

بچھکو صہ تا ہے زنداه کی سخٹی

داغ بہیر
تونے
ِ

میرے الشہ پي رونے پي آنا

ش ِان ع تاس کے تو ِھال کر
ُ
ق تل گاہ میه اتھیگا محشر

بین کرنا پي م تداه میه آ کر
میرے الشہ پي رونے پي آنا

َ
ے سے دیکھىگی بہ تا
د ِر خیم

چلق تھائی پي خنجر کا تھرنا

جب چدا سر کرے شمر ابیر
ِ

میرے الشہ پي رونے پي آنا

آہ تھٹ چاییگا میرا سیني
ُ
تم ہی ئی تا یگہ ت ِان دخیر

کھاپ تگی جب

لو شالم

صہہ ل تا

آحری

ے سکیني
طما بچ

میرے الشہ پي رونے پي آنا

ے گھر کی میرے
سرم رکھ تا لت

میرا عاند خوالے ہے بیرے

ناتواه ہے وہ ییمار مض ظر

میرے الشہ پي رونے پي آنا

م
فضل

سن لو مولی دمحم سے شاکر

جشر برنا کرے پي س تا کر

آحری وہ

میرے الشہ پي رونے پي آنا

َ
وصی ِت سرور

ریبش اک رس ےہ زینے رپ زبنی اک اہسرا وکئ ںیہن
ریبش اک رس ےہ زینے رپ زبنی اک اہسرا وکئ ںیہن
ےمیخ ک اداس کہتي ےہ اب وُپےنھچ واال وکئ ںیہن
وسےتںیہرّتہبںیم روااورےہ ےہاےرِز ےزےرا روا
نت
ھ
ےبریش ک ي رتبة رپ اب روےن واال وکئ ںیہن

بک
ک
ت
ہ
گ
س
ھ
راےئ وہےئ و رخ رپ ریبش ےس ي ےہ زبنی

وُکےفےکرھبےابزارو روااےاھبئ امہرا وکئںیہن
ہی ِکرک دہکتي ری رپابعس رِگے اسِح ےکرقبی
ایک آؤو ہنیکس ےمیخ روا اب اپئ اک رطقه وکئ ںیہن
تّیموک ااھٹرک ےتلچ ںیہ ھچُک دری روا رھِپم اجےت ںیہ
اربک ک وجائ متخ وہئ ریبش اک ایرا وکئ ںیہن
وگدى ےک ےلپ ںیہ ںیم  روا ریبش ےہ اور اہنتئ ےہ
رقآن االیک ےہ رن روا رقآن اک اپره وکئ ںیہن

آواز انُسئ دی ےہ ریبش ےک وُسےھک وہوٹن ےس
ںیم ےہ ُچىےہاقلتےہاےومت امہرا وکئںیہن

ہی رگن دبل داین ےہ ایک کسکو اہسرا داگی وکئ
ف
ض
اے لسباکومیلےکوِسا چس وُپوھچوت اانپ وکئںیہن

ے
شبیر کی م ظلومی سینب سے کوئی پو چھ
ے
شبیر کی م ظلومی سینب سے کوئی پو چھ
ے
پردیس میں جو گذری سینب سے کوئی پو چھ
سہراء کے گلس تاه پر جب باد خساه چھائی
اک دن میں بھرے گھر پر کربل میں قضاء آئی
ے
آفات جو ہے پوئی سینب سے کوئی پو چھ
ے
ے بھ
جب پ تاس کے مارے صب معصوم بلکت
ے
ے بھ
شبیر کی آنکھوه سے پب آ یسوه پر ست
ّ
چ
ے
بے بائی وہ بچوه کی سینب سے کوئی پو ھ

ے
ہر موز پہ بھائی پہ قربان ہوئی پز ھک
ّ
ے صدقے
شبیر رہیں باقی اور بچوه کے د یت
ے
خدمت کی لگن ایسی سینب سے کوئی پو چھ

ے
ے ا سک
شبیر کا باسو بھا جب باسو کت
ک تا خال بھا سرور کا ع تاس سے جب بچھڑے
ے
کس طرح کمر پوئی سینب سے کوئی پو چھ

شبیر کو جب ا یت
ے کی صدا آئی
ے بیت
کابدھے پہ ابھابا بھا  ،جب الش یسر بھائی
ے
اکیر کو لگی پرچھی سینب سے کوئی پو چھ

جود ا یت
ے
ے ہی ہابھوه سے جب قیر پ تابے بھ
ے
ے سے بھر ک تا مولی لگابے بھ
اصغر کو گل
ے
جب خالی ہوئی گودی سینب سے کوئی پو چھ
ّ
جو شمر بے ماری بھی بھوکر کی وہ سدۃ کو
بھیرا بھا گل
ے پر جو خنجر کی وہ ضرپت کو
ے
شہ پر جو بال آئی سینب سے کوئی پو چھ
ہر داغ ابھا لیتی پہ داغ پہ سہہ بائی
ے آنکھوه کے ہے ذ بح ہوا بھائی
جب سا مت
ے
ک تا دل پہ ق تامت بھی سینب سے کوئی پو چھ

بے پردہ جو اویٹوه پر باساروه میں خائی بھی
ے ہی بالوه سے وہ چہرہ چھ تائی بھی
جب ا یت
ے
قسمت کی پہ جمٹوری سینب سے کوئی پو چھ

سینب بے جو دنکھا وہ ُپر درد پ تاه کر کے
ے ہیں جمالی پہ
پرہان ہدی سرور کہت
ے
پہ ذکر شہ دیں کی سینب سے کوئی پو چھ

شبیر کو روئی ہے م ظلوم بہن برسىه
شبیر کو روئی ہے م ظلوم بہن برسىه
یاد آیا ہے زینب کو بھائی کا کفن برسىه
مرنے کے لیۓ
ے رن میه جانے ہو علی اکیر
بڑیائ یگی مادر کو طیغوه کی شکن برسىه

ماه یاة کا دل زخمی اصغر کا گال زخمی
اس جاید کو روئی ہے سىرج کی کرن برسىه

اے کرب و یال تو نے ک یا آگ لگائی ہے
دریا نے اجاڑا ہے زہراء کا خمن برسىه

وہ دھوة وہ ییماری کایٹوه پي لہو جاری
ب
ھ
ابری بہیه عاید کے پیروه کی کن برسىه

جب آئی وطن زینب ذر جائی بھی خواتوه میه
محسىس ہوئی ہوگی شاتوه میه رصن برسىه
چ
ے تو نے اے شمر لعیه ل یکن
در ھن لیۓ

ب
بھی یالی سکیني کے کاتوه میه چ ھن برسىه

نے گور و کفن رن میه احمد کا تواشا بھا
بڑییگا اسی غم میه اب چرخ کہن برسىه

ریبشےناہکزبنیتمہہناہرانزبنی
رپاای دسی ےہ ولظمم اک ںیہن وکئ
بیجع وتق ےہ وبجمروں اک ںیہنوکئ
رشری ااسی ب وصعمم اک ںیہن وکئ
وسی دخا ےک وتخمم اک ںیہنوکئ ہمّت ہن اہران زبنی
اب وت اشم اک زدنان دانھکی ےہ ںیہمت
رھباہیالوشںےسدیماندانھکیےہںیہمت
ِ
س وج ابق ےہ رہآن دانھکیےہںیہمت
اہمترےاھبئوکےباجندانھکیےہںیہمت ہمّت ہناہران زبنی

رصع ک آےئ ڑھگى وت نہب ہن ربھگاان
االیک وہاگ اخ وت نہب ہن ربھگاان
ش
ق
وج الت امرے ي وت نہب ہنربھگاان
رمش الچےئ رھچى وت نہب ہنربھگاان ہمّت ہن اہران زبنی
ونس وج امں ک دصا وت وہ ڑھگى وہگ
واےطس رگدن ریمى يکھج وہگ
ےک
داعء
ھ
ل
عی
ں ک وببرھچى ھجمہپلچرہوہگ
دجائنتےسریمےرسکوہرہوہگ ہمّتہناہران زبنی

امہرے دعبںیہمت رویّسں ےس ابدھینگے
امہرے دعب ِرداء رس ےس ب اُاترےگنی
امہرے دعب ںیہمت در دبر رھپاےگنیئ
امہرا رس ب ِساں رپںیہمت داھکےگنیئ ہمّت ہناہران زبنی
دمہنی اج ےک یبن ےس السم ہہک دانی
اجبےک دجسه ریما ہی ایپم ہہک دانی
ونااس رکایگ انان اک اکم ہہک دانی
دیہش وہایگ ںیمہنشت اکمہہکدانی ہمّت ہن اہران زبنی

ابہگنں آج رباہنادہلی ےہ دوعة ےک
مجال اےسن ہ دنیِ دخا وک تمہ ےہ
ح
ن
سی
يمغےسدسااِےکن ِدلںیم ِرتّقےہ
دسا زابں ہپایب ِن ا ِ ِ
امم اُتّمےہ ہمّت ہن اہران زبنی

ِقرباهِ ِگہِحقِِ ِم ِیهِِبھائِیِ ِِکا ِ ِیِوهِ ِ ِہابھِ ِ ِب ٹابِاِ ِِِزیِنبِ ِنےِ
ِ

ن

قرباهِ ِگہِحقِِ ِم ِیهِِبھائِیِ ِِکا ِ ِیِوهِ ِ ِہابھِ ِ ِب ٹابِاِ ِِِزیِنبِ ِنےِ راہِحق ِِِ
ن

آغاز ِ ِِ ِ ِب ٹاباِ ِ ِ ِِِسرور ِ ِ ِ ِ ِنےِ ِ ِ ِ ِِانجامِ ِِ ِ ِِِب ٹابا ِ ِ ِِِزیِنبِ ِ ِنےِ
ِ

ےِ
دو ِِاللِِاگرِ ِ بھ
ے ِبھائیِ ِکے ِاُمّتِپيِفداِہونےِکےِ لیۓ

ّ
ے ِبھی ِسجابا ِِِزیِنب ِنےِ
ےِِدوِ ِِنچوهِِکوِِِا یۓ
مرنے ِکےِ ِ لیۓ
ِ

واهِ ِِاکبرِ ِوِِِاصغر ِِکامِ ِِآۓِ ِِباهِِعونِِِوِ ِدمحمِِِکام ِ ِِآۓِ
حو ِِصبر ِ ِِدکھاباِ ِ ِِسرورِ ِ ِنےِ ِِِوہ ِ ِِصبر ِ ِِِدکھاباِ ِ ِِِزیِنبِِ ِنےِ
ِ

ےِغمِِمیه ِِبرابر ِ ِ ِبھائیِِِبہنِ
باِ ِعصرِ ِِاکھبر ِِالشىهِ ِِبکِ ِ بھ
ُ
واہللِ ِ ِمگر ِ ِبھائیِِکاِِ ِبھیِ ِِاِکِ ِِداغِِ ِِابھاباِ ِ ِ ِزیِنبِ ِ ِنےِ
ِ

سرورِ ِنے ِ ِیبیِ ِ ِکےِ ِلف ظىه ِِمیه ِ ِییغامِ ِ ِصداقتِ ِِِبہنجاباِ
ےِ ِِمیه ِ ِِقرآنِِِِس ٹاباِ ِِ ِِزینبِ ِ ِنےِ
دب ٹا ِ ِِکوِ ِ ِغلی ِ ِکےِ ِ ِ لہج

پيِ ِِبائیء ِ ِِزہرا ِ ِبھیِ ِِابکو ِ ِِبردے ِِِکی ِ ِح فاظتِ ِِالزمِ ِبھیِ
چادرِِِپيِِِرہی ِیوِ ِچہرے ِِکو ِِبالوهِ ِسے ِ ِ ِچھ ٹِاباِ ِِِزیِنبِ ِنےِ
ِ

ُ
جیبی ِبھی ِمصاببِِِبڑھبیِگبی ِاِیبی ِہی ِع ٹادت ِبڑھبیِگبیِ
ہرِبار ِِِزباه ِ ِِبر ِ ِشکر ِ ِ ِ
رہا ِ ِ ِبرِ ِ ِشکویِِِ ِپي ِ ِِالباِ ِِ ِزیِنب ِ ِنےِ
ِ

بھائی ِ ِنے ِ ِک ٹا ِِکرِِِِسر ِ ِِاب ٹاِ ِِِ ِ ،چادرِِ ِِکو ِ ِل ُٹا ِ ِ ِکر ِ ِحواہرِ ِ ِنےِ
اشالمِ ِ ِ ِنجابا ِ ِِ ِ ِِسرورِ ِِ ِ ِنے ِ ِ ِِِاماانِِ ِِ ِنجاباِ ِِ ِِزینبِ ِ ِنےِ
ِ

ن ِِِچداِ
بد ِ ِ ِِکوششِِ ِ ِاغداِ ِِکیِ ِِحوِ ِبھی ِ ِنجھِ ِِِچاۓِ ِ ِِچراغِ ِِِدی ِ
وہ ِ ِِیورِ ِِ ِ نجھ
ےگا ِ ِ ِ کیس
ے ِ ِخطبيِِ ِسےِ ِنجاباِ ِِزینبِ ِنےِ
ے ِ ِ جس

کربال آ کے بولی یي زینب
کربال آ کے بولی یي زینب
ق ید جایي سے چھٹ کر میه آئی

میرے ماں جاۓ میه تم یي واری
ُ
جاک اڑائی ہوئی غم کی ماری

ے
ے آسرا تھ
ییکسىں کے لیۓ

ے
سارے عالم کے مشکل کشا تھ

ے
تم بو فرزب ِد مشکل کشا تھ

تھی مصینت میه خواہر ت مہاری

ے حرم تم یي آۓ
لٹ رہے تھ

ے ستم تم یي آۓ
ہو رہے تھ

ے ہم تم یي آۓ
ق ید ہوتے تھ

ک یا ہوئی وہ حمنت ت مہاری

ے ہمارے
ے اب بو ختم
جل گۓ

اب کہاں جائیه سب غم کے مارے

ے ت مہارے
دیکھى روتے ہیه بچ

ییکسىں کی سنو آہ و زاری

سر کھل
ے
ے سب اسیر ستم تھ

ے
بالوں سے مني چھ یاۓ حرم تھ

ے
ابک جادر کے مح یاج ہم تھ

ہو گئی زبدگی ہم یي تھاری

ے بچھاۓ
راہ میه تھ یا کا یۓ

ُ
اس یي زین الع یا کو جالۓ

ُ
ے جب بو درے لگاۓ
رک گۓ

ِاس سبب سے ہوۓ زخم کاری

ُ
سر شہ یدوں کے ین سے ا بارے

جکڑے بازوں رسن میه ہمارے

ِدرے ہم کو لعینوں تے مارے

دیکھى عابد یي ہے زخم کاری

ونہح

ٹے
س
ِک رطح اےنپ ُل رھگ وک نہب ےل اجےئ
اپس ٹدایھک ےک راہ ایک وج هنط ےل اجےئ
رشل ےک امرے ںیہن وہت ےہ دالخ زبنی
اےنپ رھگ ےنتک امل  ،وسز ه نلج ےل اجےئ
ہن ےہ ریبش ہن ابعس ہن اربک  ،ارغص
ایک دمہنی ک رطف اٹڑجا نمچےل اجےئ

رس رپ اچدر ںیہن وبجمر ےہ کتني زبنی
اےنپ اھبت ےک ےئیل ےسیک نفک ےل اجےئ

دعب ریبش ےک آات ںیہن زبنی وک رقار
ہی اہجں اجےئ هاہں رجن هنحم ےل اجےئ
ٹ ش
ٹدرتخس عٹقدن کاء ومٰیل لع ےہ زبنی
ابدنھ رک اہےئ دعه اٹوکس رنس ےل اجےئ

وطق رِگاں رگدم ںیم
اپ زبریجن ےہ اهر س
اکی امیبر الھب انتک هزم ےل اجےئ

ساد ک سد ّرهں ےس ےہ زخکتني
تشُپ ّ ج
ٹچن
جھ
اهر رھپ ران ےک اکوٹنں ک ن ےلاجےئ

ج
اب ایبہ گ اهر لپ ںیم ابتہ آت

اےنپ دهےہل اک امل ویبن دهنہل ےلاجےئ
ولچ ریبش ہپ رهےن وک اہجں رپ رشتفی
فیسدںی ومیل دہاتی ےک نگگ ےلاجےئ
ابق اترشح رےہ اعیل دقرفیس دہی
زن سد رب اسک ی وبقمكنخس ےلاجےئ
ج ش
ج
مت
حی ریبش
مہ ب ؔشارک ک وچ نگے رض س
اسھت ںیم اےنپ وج داع زنم ےل اجےئ

کہا رو رو کے زینب نے الہی صبح ک یا ہوگا
کہا رو رو کے زینب نے الہی صبح ک یا ہوگا
چلیگا کس پہ خبجر کسکا سر تن سے چدا ہوگا
ک
ے پر سال کے جس کو پاال تھا
دمحم نے لبج
ُ
تن نے سر کل اسکا چاک اور خوه میں تھرا ہوگا
جسین اتن علی کے گھر میں کل سادی رچی ہوگی
دلہن روئ یگی دولہا رن میں ریتی پر پڑا ہوگا
ے پانی
لب درپا پہ چاکر تھی پہ اپک ق طرہ پئی
تھال ع یاس سا کونی پرادر

پا وفا ہوگا

ے شہ دتں پر
ے کل فدا ہو پگ
ے ینہ
مجاہد ینہ
پسر زینب کا تھی  ،کونی جسن کا دلرپا ہوگا

چڑھیگا کل تو سر کٹ کے ارے توک س یاه اوپر
تن اطہر شہ دتں کا تو ریتی پر پڑا ہوگا
یک
ی
ھ
ت
پلٹ کر د گی ہر اپک فدم پر الش ھانی کی
سالمی ک یا کہوه ک یا چال ینت مرتضی ہوگا
تھال ک یا ذکر آالم و مصائب کا کروه اس دم
پس ائ یا خمیصر کہہ دوه کے کل محسر ئ یا ہوگا
ُ
ب قا ہو طول پا رب مولی پرہان الہدی شہ کی
ہر اپک مؤمن کے دل کا پس یہی اپک مدعا ہوگا

ک یا عجب َطورِ زماه دیکھ رہی ہے زینب

ک یا عجب َِطورِ

زماه دیکھ رہی ہے زینب

بھائی کا سر بہ س یاه دیکھ رہی ہے زینب
ّ
ے ہوۓ روتے ہوۓ بچوه کی
الع طش کہت
ُ
پ یاس سے خشک زیاه دیکھ رہی ہے زینب
ے
ے ارماه تو کئیں عون و دمحمکے لیت
ہو یگ
ُ
ے سیت
ے میں ِس یاه دیکھ رہی ہے زینب
ا یک
نہر سے آیا ابھی بھامے کمر بھائی کے
الش جواه دیکھ رہی ہے زینب
دوش پر ِ

جوه میں پر بھائی کی آنک
س
الم آخر
سے
ھوه
ِ
تے کسوه توحہ
ُک یاه دیکھ رہی ہے زینب

گہ احمد ہے
یارہا ماه سےُس یا توسہ ِ
خنجر شمر وہاه دیکھ رہی ہے زینب
ِ

رت نبی ج ِان مرتضی خواہر حسین نن ِت فاطمي
عت ِ
ِ
رت نبی ج ِان مرتضی خواہر حسین نن ِت فاطمي
عت ِ
ِ
ک یا ب یائیه کے سننب کی ک یا شان ہے
فافلہء

حسیبی

کی

یي

آن

گذرے نانا نبی صتر کرتی رہی
ُ
ٹ
ماه کی منت ا ھی صتر کرتی رہی
دیکھا سخم
ِ

علی صتر کرتی رہی
چ

اور حسن سے ھبی صتر کرتی رہی
َ
ن
پ
آج در یش کر ل کا م یدان ہے

ہے

ق ی ِل ع یاس کی دھوم ٹھىلی نہیه
سخم اکتر وي م ظلوم ٹھىلی نہیه
ِ
ے اصغر کا جلقىم ٹھىلی نہیه
ننہ

ّ
ن
ٹ
م
ے وي عصوم ھىلی ہیه
ا نن
ے بچ
ُ
چہري اترا ہوا دل تریشان ہے

ُ
ش
ل
ے ظا موه نے ِدنا
جت یا دکھ دے ک
چ
چ
ھ
ھ
دل س یدي ہو گ یا
لبی
لب ی
ِ
ُ
ے ٹھاتی کو ذ بح ک یا
ے ا شک
شا من
سجدے میه شمر نے سر جدا کر دنا
ُ
آج دب یا ہوتی اشکی وتران ہے

ک
ٹ
ل
ھ
پوچھى سننب سے جب ماه کی یبی ُ ی
پوچھى سننب سے جب کرنال سے جلی

چ
پوچھى سننب سے جب سر سے جادر ھبی
پوچھى سننب سے جب رسیوه میه ب یدھی
دیکھا حس نے ج فاىه کا طىفان ہے
عرض کرتی ٹ
مالک ذو المین
ھی
اے
ِ
سب گواري ہے ل یکن یي ہوگا سہن
ے چھىزوه حسین کو میه نے کفن
کیس
نے ردا ہوه میه ٹھاتی مترا حستي تن
جلبی رنبی یي نے گور شل ظان ہے

جانے سبتر رببيء
ُ
نا ترہان الہد ی ا تکا

ننت

علی

داعی

ولی

اور سیف الہدی اتکا داعی ولی
کر جمالی خو سب سے دعا ہے ٹھلی
ُ
ٹ
انکی عمر ہو صحت سے ٹھىلی ھلی

جن کے دم سے عزا کا گلس یان ہے

ے شبیر تیرے بعد
کیس

ے گی زینب
جۓ

ے شبیر تیرے بعد
کیس

ے گی زینب
جۓ

ے گی زینب
ہر ستم سہ ل یا یي غم یي سہ
ے زینب تھی وہ تھائی یي رہا
ے لیۓ
زندہ جسک
جان سے پ یارا وہ زہرا کی کمائی یي رہا
جاک اڑائی ہوئی فرناد کرے گی زینب

ے
تھائی ناقی رہیه زینب نے جتن ک یا یي کیۓ

ے
ے دو الل تھی از راہ جدا نذر کیۓ
ا یۓ
بس میه جو تھی ہے وہ فرنان کرنگی زینب

زخم اکیر کا تھا دل سىز مگر وہ تھی سہا
قیر

اصغر نے جگر چیر دنا ض بط ک یا

ے جی مرنگی زینب
تھائی کے صدمے سے جیۓ

ڈویتی سابسىه میه تھائی کا سالم آخر
ہاۓ م ظلوم کا وہ سجدہ وہ ضرب جنجر
اسک جوه رونے ہو ۓ آہ تھرنگی زینب

ے
اک طرف سر تیرا تیزے یي لعته لے کے جل
ے
ے بچوه کے گل
اک طرف رسی یي ناندھے گۓ

یوه لُٹا

قاقلہ لے کر وہ جل
ے گی زینب

نے بسی ابسی کے نالوه سے چھ یانا چہرہ
نے کسی ابسی کے ہاتھىه یي رسن کا پہرہ
نام لے لے کے تیرا بتن کرنگی زینب

جال شبیر کی فرقت میه جو زینب کا ہوا
ہیه جمالی سہ دمحم تھی اسی غم میه سدا

غم سے فرمانے ہیه جو بتن کرے گی زینب

ہوا ذ بح بھائی کہاه

جاۓ

زینب

ہوا ذ بح بھائی کہاه جاۓ زینب

ُلٹی

سب کمائی کہاه جاۓ زینب

جو

آئی

ے
مد ین
ج دن ا

دمینۃ

تو

تولی

حزینہ

ال

تق بلی با

یہ دی با یہ ہے دھول مشکل ہے جی با
یہ کیوه موت آئی  ،کہاه جاۓ زینب

کروه کس زناه سے میں وي غم ی بائی
کہ سولہ پہر
یہ کچھ

شہ نے نانا یہ نائی

قدر اعدا نے سرور کی جائی

ج فا اس یہ ڈھائی  ،کہاه جاۓ زینب

جو بھائی بھا مشکل میں سب کا سہارا
دالرا

ی بی

کا

بھا

کا ی بارا

زہرا

اسے مل کے الکھوه نے جنگل میں مارا
پہیں سابھ بھائی  ،کہاه جاۓ زینب

وي تیروه کی نارش وي زخموه کی کیرت
ان آنکھوه نے دنکھی لعیں کی

ا ِذیّتُ

وي شمر کی بھوکر وي رگڑوه کی سدت
چھری جب جالئی  ،کہاه جاۓ زینب
ے جنگل میں زہرا کی گودی کے نالے
بھ
دہکبی

زمیں

ے
پر ب ھ

اہلل

والے

ے جسموه میں بھالے
ے نے سر وي السے بھ
بھ
ہے پڑئی جدائی  ،کہاه جاۓ زینب

وي عاند کے قدموه میں تیڑی کا لگ با
سکینہ کے کاتوه سے گوہر کا
طمابچوه کا

لگ با  ،رداىه کا

ک

چن با

چھی با

ی بدھی جب کالئی  ،کہاه جاۓ زینب
سکینہ کا ڈر ڈر کے دل کا دھڑک با
رقنۃ

کا

نائی

کی

جاطر

م چل ب ا

وي معصوم بچوه کا آہوه کا بھرنا
گھ با غم کی چھائی  ،کہاه جاۓ زینب
ی باه غم کا پرھان دیں جب س باۓ
مصبنت یہ زینب کی روۓ رالۓ
اے

ہاشم یہ من ظر کو دل میں سماۓ

دے تو بھی دہائی  ،کہاه جاۓ زینب

وہ رکالبء ےک نیسح واےل
ونطےسرپدسیاج رےہ ںیہ

وہ رکالبء ےکنیسح واےل

یبن ےک دںیوک اچبرےہ ںیہ

وہ رکالبء ےکنیسح واےل

ےہاقےلفںیم وجان اربک ںیہ

اِنںیم اشلمنسح ےک دربل

ےہاسھتوھجےلںیماھنن ارغص
لَع دملعارال رےہ ںیہ

ےلچںیہزبنیےکدوونںوگرہ

وہ رکالبء ےکنیسح واےل

نیسح وبےل ہی ایک ہگج ےہ

ہی ریما وھگڑااہکں ُراک ےہ

ہی امرہی ےہ ایونینا ےہ اہک

ک ےن ہی رکالبء ےہ
س

ہینُس ےک ےمیخ اگل رےہ ںیہ

وہ رکالبء ےکنیسح واےل

یبن ےک ااحصب ےک ربارب

نیسحےکدوتس اورربادر

ےہ وکیئ زمحہ وت وکیئ رفعج

ہی رو ِز اعوشر رس اٹکرک

رچاغ وخن ےس الج رےہ ںیہ

وہ رکالبء ےکنیسح واےل

زُ ریہ نب نیق رم ےئگ ںیہ

انمفو رامحں ڑھچب ےئگںیہ
دپر ےئگ ںیہ ِِپر ےئگ ںیہ

ہی وُسان لگنج اجس رےہ ںیہ

وہ رکالبء ےک نیسح واےل

ج اب گنج ڑلےن آےئ
ییس ی

است ڑھچبےن آےئ
رُپاےن
س

رہِ دخا ںیم ہی رمےن آےئ
ِ
ن رےہ ںیہ
رپس ِ ی ا
ای قح س

دوس وُپرى رکےن آےئ
ہی س
وہ رکالبء ےک نیسح واےل

اہک ہی رُح ےن ےھجم رزاء دو

وجایپس ِدلںیم ےہوهاھجبدو

ہک دنی و داین اک رُح انبدو

اے ومیل تّنج ےھجم ِداھکدو

بیصن اانپ اگج رےہ ںیہ

وہ رکالبء ےک نیسح واےل

ںیہک ہپاشےنرِگےںیہٹکرک
ِ ِِ
ی نن
ھ
ںیہک ب س سي ربقِ ارغص

ںیہک ہپ ڑتاپ وجان اربک
اٹک ےک رس رم ےئگ رّتہب

مہ اِن ہپ آوسن اہب رےہ ںیہ

وہ رکالبء ےکنیسح واےل

ہک اجں دِفا وخن رک ےئگ ںیہ

نیسح اہنت اہکں ہپ اجےئ

وکئ کِسے الُبےئ
ںیہن ےہ س

رہ اِک اک الہش اُاھٹ ےک الےئ

ُچںیہوت وکن آےئ
ہیکھت ُ ِ

اٹُلای رھگ  ،رس اٹک رےہ ںیہ

وہ رکالبء ےک نیسح واےل

نیسح ںیہ دجسه ِء دخا ںیم

ِ
ُیج
ن
ب
ی
وبلںوک ش ےہسبداعءںیم

زںیم ہپ اممت اکُبء امسں ںیم

ہک رساٹک ہش اک رکالبء ںیم

وه اخک ہپ رھترھتا رےہ ںیہ

وہرکالبء ےک نیسح واےل

ڑچاھای زینے ہپ اشه اک رس
ِِچ ِ
ھبسن سيےہزبنیےکرسےساچدر
ی
ِ
ت داھک رےہ ںیہ
ہی ربصرھپ س
ج ِ
ن
س
ب
س
ع رےہ الستم
دا
ي
س
س
س
ہ
گ ابعدة
ی داعء نب س
س

الج رےہ ںیہ نیسح اک رھگ

ِ
ک سبافشتع
لِمںیمہ اِن س

ہیہہکےکبساہھتاُاھٹرےہںیہ

وہ رکالبء ےک نیسح واےل

ےنیھچ ہنیکس ےک دوھکی وگرہ
وہ رکالبء ےک نیسح واےل
رےہ ہی وخشاحل اتایقتم

نیسح ےک ےھت رقیف ےسیج

استاےسی
ِ
رباہندںی ےکےہ س

دُحود دوھکی ںیہ ےسیک ےسیک

الجلاوراشن ںیم ںیہوےسی

اتِسرے ہی اگمگج رےہ ںیہ

وہ رکالبء ےک نیسح واےل

ی
ت وہےت
نیسح ےکاسھت مہ س

وت رکالبء ںیم ہی اجن وھکےت

م اکش اُس زنیم ہپوسےت
ُ ا
ُح ؔ س
ولچ ںیمہ ی
ت الُب رےہ ںیہ
س

وتویکںہنرماجںیئ روےتروےت

وہ رکالبء ےک نیسح واےل

یي پکاری زینب

یي پکاری زینب

خستي تن

خستي تن

میرا لُٹ

گ یا ہے بھرا چمن

یي یي پوچھى ک یا ک یا گزر گ یا

ُ
وي ستم جو ہم یي اتر گ یا

گ یا

خستي تن

میرا بھائی مجھ سے بجھڑ

یي پکاری زینب

بھا گہن وي ماي یتول تر

بھا وي ظلم سبط رسىل تر

ہے وي داغ قلب ملول تر

یي پکاری زینب

ے وي تش یگی
میه بھالىه کیس

وي یبی کی آل کی بے تسی

وي علی کے الل کی بےکسی

خستي تن

یي پکاری زینب

خستي تن

ے
دو تسر بھی میه بے قدا کیۓ

کہ خسین آقا

ے
یي صیر کے گھىنٹ بھی ئی لیۓ

یي پکاری زینب

یي اسیری

اور

کہاه ق ید

شام رسن کہاه

میرے پو جوان

یي سخت یاه

ے
گۓ
بجھڑ

ے
میرے جیۓ

یي سہیه رسىل
یي پکاری زینب

خستي تن

کی ن یت یاه
خستي تن

ے
میرے بے زباه بھی جو رن گۓ

ے
وي بھی تیر کھا کے گزر گۓ

یي پکاری زینب

وي ن ظاري میری ن ظر میه ہے

میه بے دیکھا رن میه جو آبکھ سے

ے
دل قاطمي بھا چھری بل

خستي تن

یي پکاری زینب

خستي تن

بے کفن خسین کی الش بھی

بے ردا میه اونٹ یي جب چلی
ُ
میه کفن بھی اشکو یي دے شکی

یي پکاری زینب

کتوه چگر یي میرا پکل تڑے

چ
ے
جو سکیتي پو ھبی ہے مجھ

ے
میرے بابا چان کدھر گۓ

خستي تن

دو پہر میه پوه یي

لُٹے

کوئی

یي پکاری زینب

خستي تن

ُ
س
ے کوئی
میری طرح دکھ یي ہ

ے جی یي مرے کوئی
پوه ہی جیۓ

یي پکاری زینب

اے جمالی مولی ترہان دته

ہیه غم خسین میه جو حزته

رہیه یي مہ مبیه

خستي تن

با

ابد

یي پکاری زینب

خستي تن

رمایث

رمہیث

هٽﻨﭽﻮ ﺣﺮم ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻛﺮﺑﻞ ےن ﺷﺎم ﳼ
داﺧﻞ

ﻴﺎ ﺑﺸﲑ رزا ﻟﱩ اﻣﺎم ﳼ

١

داﺧﻞ ﻴﺎ ﺣﺮم ﻣﺎ ﺑﺼﺪ اﺣﱰام ﳼ
ﺑﻮﻻ ﺧﱪ ﻛﺮ ں

ﻮں ﺷﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﰷم ﳼ
ﲑ ﻫﻮؤ ےھچ ﻗﺎﻓﻠﻪ ابﻫﺮ اے ﻣﺆﻣﻨںي

ْ

ا ان ﮔﮩﺎﱐ وات ﺳﲏ ﴎ ے ﺻﻒ ﺑﺼﻒ
ْ
ﻧﳫﻲ ھگﺮ ﳼ ااي ﻧﱯ ان ﺣﺮم ﻃﺮف
ﺎﰄ ﻫﻮﰄ اداﳼ اےن دل اوﭘﺮ اﺳﻒ
ْ
ﺑﻮﻻ ﻬﻛﺎں ےھچ اﻗﺎ ﺳﻠﻴ ِﻞ ﺷ ِﻪ ﳒﻒ

ﺳﺎﻻر ِ ﻗﺎﻓﻠﻪ ےھچ ﻋﲇ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﮟ
٢
ْ
ااي ﺑﺸﲑ ﺳﺎ

ﻟﱩ ﺧﻴﻤﻪ

ﻩ ﻣﺎ

ﺣﺎﴐ ﻴﺎ ےھچ ﻣﺆﻣﻨﻮ ﺟﺎﮯﺋ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﺎ
دﻳﻜےھےھچ ﺳﻮں

ﻮﭨﺎ ےن ﻮﭨﺎ ےھچ ﺳﻮﮔﻮار

اﻫﻞ ﺣﺮم ﺣﺰﻳﻦ ےھچ ر ﮯﺋ ےھچ زار زار
ِ
ﻇﲅ و ﺳﱲ ان ﻣﺎرا ےھچ ﻣﻈﻠﻮم اﺷﻜﺒﺎر
ْ
اﻗﺎﮯﺋ دو ﻬﺟﺎن ان ﺮا اوﭘﺮ ﻏﺒﺎر

٣

ﻋﺎﱂ ےن

ْ

ﮍاوے ﮔﺮﻓﺘﺎر ِ ﺣﺎل ےھچ

دﻧﻴﺎ ﱐ ا ﻣﺜﻞ رﱔ رﻓﺘﺎر و ﭼﺎل ےھچ

ْ

دﻳﻜﮭﻲ ا ﺣﺎل زار ےن ﻣﺎﰎ
َ
ﺳﺐ ﻣﺮدو ز ےن چبﺎؤ دﻳﻜﮭےنی ﺗﻠﻤﻼ

ﻴﻮ ﺑﭙﺎ

ﻛﻴﺪو اﺷﺎر ﺳﺐ ےن

ﻨﺸﺎﻩ ﻛﺮﺑﻼ

ﻓﺮﻣﺎن ﺷﻪ ﺳﲏ ےن وﻩ ﺧﺎﻣﻮش ﱩ ﮔﻴﺎ

٤
ﺻﻌﺼﻌﺔ ےن زﻳﺪ ُﺑﻴﻮے ا ﺎ اﺣﱰام ﳼ

دﰄ ﺳﺎت ﲑا ﻋﺮض ﮔﺬار اﻣﺎم ﳼ
ﻣﻨ و

اﻳﻚ ﻛﺮﳼ ﻴﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ اﻣﺎم

اﻳﻚ ﻫﺎ ﻣﺎ ر ﻣﺎل ﻫﺘﻮ رﻧﮓ ﻻﻟﻪ ﻓﺎم
ْ
ﲪﺪ ﺧﺪا ﳼ ﻛﻴﺪا ﴍ ع ا پ الكم
ِ

اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ان اوﭘﺮ ﭘﮍﻫﻮ ﺳﻼم
ﺑﻌﺪ
ِ

٥

اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ےن ﺷﺎﻫﺪﻳﮟ
ﻛﻴﺪو ﺧﻄﺎب ِ
ر ات ﻫﻮا اﺳﲑِ ﺳﱲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﮟ

ﺑﻼ

اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﺮب و ﺑﻼ ﻣﺎ ﭘﮍ
ِ
ﺑﻨﺪ ﻛﺮ ﭘﺎﱐ ﺑﺮﻣﻼ
اﻫﻞ ﺳﱲ
ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﱔ ﭘﻴﺎس ﻣﺎ چبﺎؤ ﺗﻠﻤﻼ
ِ

اك ﺳﻮﻛﮭﻲ ﻣﺸﻚ ﻟﱩ ےن ﻋﻠﻤﺪار ےھچ ﭼﻼ

٦
ْ
ﺮ ﭘﺎﱐ ﻣﺸﻚ ﻣﺎ
ﺳﻮ ِء ﻓﺮات او
ْ
ْ
ُ
ﻲ ارز
اوے ﺗﺮ
ﺣﺎل ﺧﺸﻚ ﻣﺎ
ِ

ﻣﺸﲄ ا ﺎو
دﴰﻦ

ﻧالك ﻋﻠﻤﺪار ﱩ ﺳﻮار

ﺑﻴﻮے ﻫﺎ ان اوﭘﺮ ﻛﺮ ےن وار

ﻛﻴﺪا ﻗﲅ ﺗﻮ ھگﻮرا ﳼ ﮔﺮات ﻛﺮ

ﭘﲀر

ﻛﻴﺪو اداء ﻏﻼﱊ ﻧﻮ ﺣﻖ ےن ﱩ ﻧﺜﺎر

اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرا ﻫﺘﺎ

٧
ْ
اﻗﺎﮯﺋ دوﻬﺟﺎن ﭘﺮاﻣﻮ ﻏﻼم ےن
ْ
ْ
ﱩ اﻧﻜﮭـ ﺑﻨﺪ اﺧﺮ دﻳﻜﮭﻲ اﻣﺎم ﱐ

ﺎﰄ ﻧﻮﺟﻮاں

ر ﱐ رزا ﻟﱩ ےن ﭼﻼ ﺳﻮﮯﺋ دﴰﻨﺎں
ﻴﺎ ر اں
ﲪﻼؤ ﺣﻴﺪرﻳﺔ ﺑﺘﺎو
ْ
ابواﻲﺟ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻴﺎس ﳼ ﺳﻮﻛﮭﻲ ےھچ ا زابں

اﲱﺎب ﺷﻪ ان ﻛﺮﺑﻞ ان ر ﻣﺎ ﻛﮭيٽ ﮔﻴﺎ
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ْ
اﺧﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻲ ﺎﰄ ﮔﺮا ےھچ زﻣﲔ ﭘﺮ
ْ
ﻣﺎﻧﻨ ِﺪ ﺻﻘﺮاء ااي ےھچ وﻩ انزﻧﲔ ﭘﺮ

زﻳﻨﺐ ﻮ ﻲ ان ﺑﻴﻮے ﺧﺰادﻩ ﻴﺎ ﻓﺪا
ْ
اﻗﺎ ﺣﺴﻦ ان ﻧﻮر ﻧﻈﺮ ﻛﻴﺪو ﺣﻖ اداء
ﺟﻠﺪي ﳼ دورا ر ﻣﺎ

٩

ﺎدة ﺧﺮﻳﺪوا
ر ات رﻫﻴﺎ ﺳﻜﻴﻨﺔ ﺟﺪاﰄ ﱐ ﺣﺎل ﭘﺮ
ْ
او ےن ل ﭘﺮ
ﻣﺎرا ﻃﲈچنﻪ ﴰﺮ
ش

ﻬﻛﻮں ﻛﱩ زابن ﳼ

اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ

اﻳﻚ ﻃﻔﻞ انزﻧﲔ ﺎ ﰼ ﺳﻦ زﻣﺎن ﳼ
ﭘﻴﺎﺳﺎ

ﻴﺎ ﺗﻮ ﭘﺎﱐ ان ﻻاي
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ن ﳼ

ﻣﺎر ےھچ ﺗﲑ چبﻪ ےن دﴰﻦ امكن ﳼ
ےب ﻫﺎ ﭘﺮ وﻩ چبﻪ ﱐ ﮔﺮدن دﻫﲇ ﮔـﱩ
ﻴﲇ امكﰄ ﺧﺎك ان اﻧﺪر ﻣﲇ ﮔﱩ
ْ
ااي ﺣﺮم ﻣﺎ ﺳﺐ ےن وداع وا

ﺣﺴﲔ

ﻲ ﺣﴩ ﱐ ھگﺮ اےن ﻣﺎﰎ ﻧﻮ ﺷﻮر وﺷﲔ
ﺷﺪة ﳼ ﻮ ﲞﺎر ےن دل ےن ﻫﺘﻮ

ﭘﺎےس ﺑ ﺎو

ﺑﻮﻻ

١١

ﭼﲔ

اے ﻣﺎرا ﻧﻮرﻋﲔ
ﻣﺎرا چٽﮭﻲ اﻣﺎم

ْ
اﺧﺮ ﱩ ﺣﺮم ﳼ وداع ﺷﺎ ِﻩ ﻛﺮﺑﻼ
ھگﻮ ا اوﭘﺮ ﺳﻮار ﱩ ر

هٽﻨﭽﺎؤﺟﻮ ﺳﻼم ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺟﱩ ﻋﲇ

ﻃﺮف ﭼﻼ

١٢

ﭼﻮﮔﺮد ﺳﺐ ﻟﻌﻴﻨﻮ ﻗﺘﻞ ﭘﺮ ﻫﺘﺎ ﺗﻼ

و

ان ھگﺮ ﭘﺮ اﺗﺮ

ﻮ اﻣﺔ ان اے ﻋﲇ

ﲺﺐ ﻃﻮر ﱐ ﺑﻼ

اﺗﺮ

ﮔﻴﺎ وﻩ ﻋﺮش ان اترا زﻣﲔ ﭘﺮ

ﺑﻴ ﺎ ﺎ ﺗﻜﻴﻪ دﰄ ےن ﺠﻮر ان زِﻳﻦ ﭘﺮ

ﴰﺮ ﻟﻌﲔ ﺳﻴﻨﮫ ِء اﻗﺪس اوﭘﺮ ﭼﮍﱔ
ﻮر

ﻣﻈﻠﻮم ﻛﺮﺑﻼ ان ﮔﻼ ﭘﺮ ﻫﱵ
ِ
ﻣﺎ ﻮ ےن ﻻش ﺑﻴﻮے ﻣﺎ ﻛﻴﺪي ﺟﺪا ﮔﺮ
ْ
ر اي ﺎ اﺎﻤﺳن  ،زﻣںي ﻣﺎ ﻲ ﺮ ﺮ

ْ
ﻟﻮﭨﺎﻳﻮ ﻗﺎﻓﻠﻪ ےن ﻟﱩ ےن ﻣںي اﻳﻮ
ْ
اوﻧﭩﻮ ےن ﺳﺎرابن ﱩ ےن ﻣںي اﻳﻮ
ْ
ﳎﻠﺲ ﻳﺰﻳﺪ ﺟﱩ ےن ﻣںي اﻳﻮ
در
ِ
ْ
ﻫ ِﺮ ﻗ ﱐ ﺑﻼؤ َﺳ ےن ﻣںي اﻳﻮ

ْ
ﺧﻴﻤﺔ ﺟﻼاي اگ ﳼ ﻟﻮﭨﻮ ﻧﱯ ﻧﻮ ھگﺮ
ْ
ﺑﻌﺪ ا ﺣﺮم ےن ﺮااي ےھچ درﺑﺪر

ﻮں
ﻮں

ﻮں

١٤

ﻮں

ﻣﺎﰎ ﻧﻮ اك ﻣﭽﻲ ﮔﻴﻮ ﻬﻛﺮام ايﺣﺴﲔ

اے ﻓﺎ ﺔ ان ﳋﺖ ﺟﮕﺮ ﻧﻮر ﻋﲔ ﺣﺴﲔ
ﻣﺸﲁ ﻛﺸﺎء ﻋﲇ ان ﺟﮕﺮ ﺟﺎن ايﺣﺴﲔ
ﺳﻮﻧﻮ

١٣

ْ

اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ا انﺗﻮاں
ﺳﻮ ﻣﳯـ ﺑﺘﺎوے ِ
ﺰادﻳﻮ ان ﴎ ﳼ ر ِدا ﻴﲏ ﻇﻠﻤﺮاں
١٥

ﻴﻮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﲤﺎرا ﳼ ايﺣﺴﲔ
ﺑﺲ ﺑﻴﻜﺴﻮ ﻧﻮ ﻗﺎﻓﻠﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم ﻴﻮ
ﺳﺐ ﻣﺮدوز ﻣﺎ ﻣﺎﰎِ رﱋ و اﱂ ﻫﺘﻮ

ﺳﻴﻒ دﻳﻦ
داﻲﻋ ﺣﺴﲔ ان ےھچ ﻣﻔﻀﻞ ِﺷﻪ ِ

دل ﺣﺰﻳﻦ

ذﻛﺮ ﺣﺴﲔ ﻣﺎ ےھچ ﳘﻴﺸﻪ
ِ
ےھچ ﭘﻨﺠﱳ ان ﻧﻮر ﱐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ابﻟﻴﻘﲔ
ﻛﺮ ﻃﻮ ﲻﺮ ﺷﻪ ﱐ ﺗﻮ اے ُ
رب اﻟﻌﺎﳌﲔ

١٦

ﺷﻪ ﱐ ابر ﻩ ﻣﺎ رب ﻧﻮ ﺳﻼم ےھچ
ﻋﺰ

ﺷﻪ ان در ﻧﻮ اﻳﻚ ادﱏ ﻏﻼم ےھچ

رمہیث

بج
ی ع ني
ابق

ب
ُج
رمش ےن ھا ِدای عمش وتبل وک
ِک دیہش ہشِ ِدل ولمل وک
ُ ل
گ ادمح ےک وھپل وک
راھک ہن
ِ

ابغ روسل وک
اپامل اٰہ رک ِدای
ِ
ُ ل
گ َعمل دبل ایگ
دصےم ےس رگن
ِ
رجنخ َامَل اک بلقِ انِع ِدل ہپ لچ ایگ
ے
ِ
س
اب اِس رطح ےہ راوی اجں وز ےن ِل
اِنب لع ےک ےنیس ہپ بج رمش اھت ڑچاھ
ےب رمح ک وہ غیت وہ ریبش اک الگ
اپن ب وتق ذحب ہن اکی وُبدن ب ِدای
فیلکت ذحب

ے
ک وج اُاھٹن اامم ےن

اُس وتق ذُاانجل ِح

ربمیپ

اھت اسےنم

ہی احل دےتھکی ہ وہ َروہار اب وافء
ےمیخ ک تمس

اخک اُڑاات

وہا الچ

ا ِس احل ےس رگم اھت رواہن وه ابدای
اٰوھکنں ںیم اکش بل ہپ ُفں رس ُجھکا وہا
ِزںی اسرا وخں ےس الل اھت ڑکٹے اگلم ب
ریتوں ےس اُکس تشُپ ب زخ امتم ب
ا ِس رطح بج ہک اچنہپ وہ زندکی ہمیخ اگہ
وھگڑے ےن َہنہنا ےک رھبى اکی رسد آہ
نُس رک دصا رفس ک اُےھٹ الہِ تیبِ اشہ
وبل

ہنیکس آےئ اشنہشہِ دںی
ے
اشدی رفظ وہن ہشِ اعل اقمم ک
ے
آن ےہ رزم اگہ ےس وسارى اامم ک
انپہ

ے
ہی ِِک ےک آن ےمیخ ےک دررپ وہ ونہح رگ
الہِ رحم ب اسھت ےھت ےھچیپ جُھکاےئ رس
ذُاانجلح وک اخل وہل ںیم رت

داھکی وج
ے
اّلِچن ننہے اہوھتں ےس رس اَانپ ٹیپ رک
اخل رفس ہ آای ےہ اشہِ ُہدی ن!!
م
ج
ای ھکو ا ِس دم آوھکنں ےس ھچک وُساتھج ںیہن
ے
ہی ِِک ےک رھپ ٹپِل گ وھگڑے ےس اکی ابر
ھنم

رپ

اگلای

وخن

اشنہشہ

اندمار

ے
اّلِچن ھنم وک ابل ہپ رھک رک وہ ِدل ِفر

اباب اہکں ےہ اے ریمے اباب ہک راوہار
گُ
ل
ہ
اھت افہمط ےک زار وک

ُت ےل ایگ
ِ
ہش اعل
وھچڑ آای ِک ہگج ِ

واقر وک

وھگڑے اتب ےھجم ریمے اباب دِکرھ ےئگ
اجن
ِ

روسل

دّیسِواال

دِکرھ

ےئگ

ےہےہ وہ اشہ رثیِب و احطبء دِکرھ ےئگ
م
ج
لگنج ںیم ھکو وھچڑےک اہنت دِکرھ ےئگ
وھگڑے اتب ن ےک وناےس وک ایک ِک
وھگڑے اتب وہ ُبےک ایپےس وک ایک ِک
احبل زار
زبنی ب رِگد وھگڑے ےک رھپ رک ِ
ے
ےنہک گل ہک اے ریمے اھبن ےک راوہار
ل
ریبش ایک وہے ےھجم التب ریتے ِنر
ل
ایک ُدونمش ےن وھچڑا اُبہں اے وافء ش ِعار
وھگڑے اہکں وہ افہمط اک ُت ِر نیع ےہ
ے
دلجى اتب اہکں ریما اھبن نیسح ےہ

وھگڑے وہ دواہجں اک دمداگر ےہ اہکں
مہ وسکیبں اک ِ
ومن و مغ وخار ےہ اہکں
وہ اجن دیح ِررکّار ےہ اہکں

وھگڑے
زرہاء

اک

اتفب رُپ
آ ِ

اَونار ےہ اہکں

شغ ںیم ےہ ای ہک وہش ںیم ادمح اک ایپرا ےہ
زدنہ اب ےہ ای ہک اہجں ےس ِسداھرا ےہ
ِج دم ےنُس ہی زبنیِ اناشد ےک الکم
ل
ش
خ
خا ےس بت وہا وگای وه وخ رام
کُح ُ د
ُ ِ
ے
ےہ ےہ ایقتم آگ اے وخارہِ اامم
ےب رجم رن ںیم لتق وہے اشہِ ہنشت اکم

ے
ریشمشِ رمش قلح ہپ رضحت ےک لچ گ
ے
ےہ ےہ ہن ریمى اجن دبن ےس ِن گ

زبنی ںیم ایک وہکں وج وہے اشہ رپ متس
ل
رےھک شقي ےن ہنیس ِء ریبش رپ دقم
ا َُم

شی ہشِ
دتسِ ِن ےس اھتم ےک ر ِ
رجنخ ےس وبہساگہِ ن وک ِک ملق
ہی ملُظ اشہِدںی ہپ ُہا

ریمے اسےنم

رس ب وہا دبن ےس دُجا ریمے اسےنم
ے
ُس اھت ہی ہک شغ ںیم وہن تنبِ رمٰیضت
ابون ےن رس وک ٹیپ ےک روہار ےس اہک
وھگڑے دیہش ملظ وہے بج ہشِ ُہدی
ِ
اُس دم ِک ےن اپن ِدای ای ن ِدای
ابغ ِجں ہش رواں وہے
ریساب وہ ےک ِ
ای ذحب نیت روز ےک ہنشت

داہں وہے

وھگڑے ےن رس ہپ اخک اُڑا رک ہی دى دصا
اے ابونےئ نیسح وہکں ایک وه امرجا
رضحت ےن وتقِ ذحب وج اپن بلط ِک
ےب رمح ےن وجاب ب اُاکس ہن ھچُک ِدای
ل
ِ
اقت ےن قلحِ ُخ ےس رجنخ ِِم دایِ
ل
ایپےس وک آبِ غیت شقي ےن ِِپ دایِ
ے
ُُس ہی احل بں ںیم رشحم اپب وہا
اّلِچےئ
اناگہ
ےمیخ

ہش رکالبء وہا
بس ہک لتق ِ
اکی اور
ہپ

ڑبا

ہلمح ِء ہپس ِء

احدہث وہا
اَایقشء

غُل اھت ہک

وہا

ُلوٹ اخہن ِء اشہِ

رھپ آگ ےس

الجدو

اَانم وک

ِ
ایخم اامم وک

زبنی ِراضء و ربصےک رکیپ اک انم ےہ
زبنی ِراضء و ربص ےک رکیپ اک انم ےہ
زبنی ابثت و زعم ےک وجرہ اک انم ےہ
ک راه ںیم رربہ اک انم ےہ
زبنیلمع ي
زبنی وتلیضفں ےک دنمسر اک انم ےہ
ک ُدرتخ اک انم ےہ
زبنی اوب ُتراب ي
ک وخارہ اک انم ےہ
زبنینسحنیسح ي
ک زنمل اک انم ےہ
زبنی وعشر و رکف ي
ک ذجہب ِء اکلم اک انم ےہ
زبنی ي
ع ي
زبنی انف ِء ِ
وقت ابلط اک انم ےہ
ح
ن
س
ی
ي
زبنی يي رحب ےک اسلح اک انم ےہ

ب
ن
س
ک يي اک انم ےہ
زبنی وافء و ربص ي
ک
ن
س
ک يي اک انم ےہ
زبنی
انجب ونح ي
ِ

ک اطتق اک انم ےہ
زبنی اہج ِد سفن ي
ابغ اہشدت اک انم ےہ
زبنی اہب ِر ِ
زبنیمتس ےس آرخى تجح اک انم ےہ
اخ ےک اسھت تبحم اک انم ےہ
زبنی ي
کی اک ِر ِراستل آمب ےہ
زبنی رش ِ
ک ُ َّ
کُم ِکاب ےہ
زبنی وتلیضفں ي
ع ےک رؤب و الجتل اک آہنیئ
زبنی ي
ا ِامین اک  ،ایحاک  ،رشاتف اک آہنیئ
ِنسُح لمع اک ِنسُح رطتقی اک آہنیئ
ک اپک تنیط وتمصعاکآہنیئ
زرہاء ي
رہ ےہ ہشِ رشمنیق ےہ
ریست اتب ي
زبنی کہ ين يي نسح وت کہ ين يي رپنیسح ےہ

تنب وُب ُتراب
زبنی وج تنبِ دقعة ُکاءِ ،
کتمصع وریہطت اک وجاب
زبنی وج امں ي
ک اقنب
زبنی ب ي وج رہچه ِء االسم ي
زبنی ےہ وج اگِنهِ اامتم اک ا ِاختنب
گ
ک ي
وٹےٹ وہےئ ِدولں ي
ک آس نب ي
پہن
چ
گ
يي ِدای ِراشم وت ابعس نب ي
زبنی وت سبنیسح ےکرکشلاک اتج ےہ
زبنی زیدیى ملظ اک رتہب الِعج ےہ
زبنی ریتا زِماج اوناھک زِماج ےہ
زبنی ریتا وجاب ہن لک اھت ہنآج ےہ
گ
ت وگرہِ وتبل وگرہِ اسز وہ ي
ي
گ
امں اک نلچ وت ابپ ي
ک آواز وہ ي

لتقم ےسونس زبنیِ دایھک یک دصاےب رجم و اطخ اھبیئ ریما امراایگ

لک دمےنی ےس ںیم یلکنیھت رھبا رھگرکیل
ک
اہےئ زرہا ےک رھبے رھگوکیگل سکیرظن
م
ج
آیگیئ ایسی ابتیہ ویں ہن یھت ھکو ربخ
ہکمیںااھٹرہ انجزوںےسرھبا دوھکییگن رھگ
ااسی وِریان ا ِیہل ہن یسک اک وہ نمچ
رس وہ زینے ہپ رِبادر اک  ،وہ رسےگنننہب

ت
ج
ھکو اوسفس نفک دے ہنیکس اھبیئ ںیم
اکی اچدر یھب اڑاہےن ےھجت ہن الیئ ںیم
رس ےلھک الش ہپ ریتی وج یلچ آیئ ںیم
ینتک وبجمریھت اھبیئ ریتی امں اجیئ ںیم

غغ
الشےس ریتی ٹپلرکںیمفںرکر ریہ

یھبک اربک ،یھبک ابعس اک دم رھبر  ریہ

اسرے ااصنر ربادر ےک ےئگ بج امرے
ںیمےن دو الل ریمے وعن و دمحم وارے
اور دبعاہلل و اقمس یھب نسح ےک ایپرے
دصےقبس سمشاامتمہپوہےئ ہماپرے
الشانبسیکااھٹےترےہومٰیل دنرھب
نت اہنت ےن ےہس زمخ رتہب ۲۷دل رپ
اھبیئ ابعس دملعار اھت ابزو ہش اک
غ
خا اک وہ رفنضغ اٹیب
اھت رجی ریش د
وفج دعو ہضبق رتایئ ہپ ایک
ریچ رک ِ
رہن ےس کشم رھبی اشن ےس لاٹ اقس
ےکہک ویں اڑی دای لچریمے روہار اتشب
ہنشت بل ایپری ہنیکسوک چنہپ اجےئ آب

بج دملعار ہپ وباھچر وہیئ ریتوں یک
دوونں اشےن وج ےٹک ،ھنم ںیماھبنسیل یکشم
اہےئ اکی ریت متس ےن ایک ھنم وک ینلھچ
س اک وہل ہہب ایگ نب رک اپین
اور ّ
ںیہک ابزو ےہڑپےوتےہںیہککشم وملع
یک
ھ
ک
د ر احل ہی رسور یک رمک وہیئگ مخ
دواہل اربک وک انبےن اک ہن ارامں الکن
غ
ہنیس ہپ اھکےک ِسں اخک ہپ ڑتاپ اٹیب
کسطرح ابپ یفیعض ںیم ےہس ہی دصہم
ےچنہپ رقصا یک لثم رن ںیم ہی کہکر ومٰیل
اے ریمےتخلرگج،اےریمیریپییکصعی
ت
ج
ک
ھکو دم وتڑےت سطرح ےس دےھکی اباب

آہ ومٰیل ےن انُسں چنی وت یل ےنیس ےس
اھچای آوھکنں ںیم ادنریھا اھت وہل ےتہب ےھت
الش ہپ ومیل ڑھکے رہ ےک رگجوگےشےک
دل ومغمم ےس رفاید یہی رکےت رےہ
ِ
ونوجاں الل ےک الےشوکااھٹان ےہنھٹک
ای ا ِیہل ہن داھکان وت یسک ابپ وک ہی دن
دشت ایپس ےس ارغص اک ڑتانپ داھکی
الےک ےبریش وکوھجےل ےسویں دایھک ےن اہک
یلملان وت ذرا دوھکی اے اھبیئ ا ِاکس
ےھنن وصعمم ہپ آیگیئ یسک وک وت دای
ےکیل اجؤ ا ِےس دیماں ںیم الپےن اپین
اب وت ےبآب ہن رہ اپاگیئ اھنن اجین

ہش ےن رفامای نہب الؤ ریمے دربل وک
رپ ہی ولعمم اھت ایک وہاگ  ،دل رسور وک
دیھچاگی ریت متس قلحِ یلع ارغص

وک

ےسیک اھجمسؤ    ابون ےک دل رطضم وک
یھننیس ربق ریمے الل یک اب وھکدو   
اوکس رتتب ںیم ُس رک ہپ تہب رؤ   
دل زبنی ےس وکیئ وپےھچ وداع اک اعمل
ِ
اہک ومیل ےن السم آرخی ت رپ اے رحم
ا ّ ِموثلکم

 ،ہنیکس و رہیق

ابمہ

یتہک یھت ایبیبں ےبآس وہےئ آج وت مہ
وھچڑےک اجےت وہاےومیل ایبابںںیماہکں
مہ ومیتیں یک ربخ اگیل الھب وکن اہیں

ہش ولظمم وک وھگڑے ہپ رکے وکن وسار
ہن ےہ ابعس ہن اربک ہن وت ےہ اب ااصنر
ہش ےن رفامای اے ومغمہم نہب دلااگفر
اھتےنم آؤ ذرا مت یہ راکبِ روہار
آرخی ہش ےن رظن ڈایل نہب زبنی رپ
ہہک دای رظنوںںیمبس ھچکوج ہنآای بلرپ
درہمیخ ےس نہب

دھکی ریہ یھت لتقم

واہں رجموح ےھت ومٰیل  ،اہیں زبنی لکیب
ئ
ئ
ک زینوںکولتاروںےک ےتگل رےہ لھپ
دوش ادمح اک ےہ اوسار ہن اجان ہی لحم
ِ
اکی اظمل ےن وج اشیپین ہپ رھتپ امرا
ر ِخ رُپونر ےس ےنہب اگل وخں اک داھرا

آای

ِئ
وعلمن رگمتس ل

وباھٹ رجنخ

آےک ومٰیل ےک رقںی زور ےس امری وھٹرک
اخک ہپ ےٹیل وہےئ رکےت ےھت زبنی ہپرظن
دور ےس ےنہک ےگل اہھت الہرک رسور
ذحب وہات ےہ نہب اب ہی ربادر ریتا
اب وت ریتے یہ وحاےل ےہ اٹُل رھگریما
رصع اک وتق اھت ہکلبیھت ایقتم یک ڑھگی
دم وخبد دےنھکی اوفاج المکئ یھت ڑھکی
ہنیسِِ اپک ہپ رسور ےک اھت اھٹیب انری
ئ
قلحِ ومیل ہپ ک ابر رھچی یھب رڑگی
ہش ےن رفامای ہی ےہ وبہسہگ انان یبن
رمشاھٹ اجہک ےھجم دجسہ اجبان ےہ ایھب

رگم ریتی ہپ یکھج زیمخ ںیبج دجسے ںیم
اچروں اراکن اغفں رکےن ےگل ےبعک ںیم
رحب ششخب یک رواین یھت رہاکی ےلمج ںیم
وحمِ ریبش وہےئ ایسی داع رکےن ںیم
اکم سج وتق وہا اینپ افشتع اک امتم
ٹکایگ وُب یھٹ رھچی ےس رسِولظمم اامم
اھبیئ اب دعب ریتے مہ ہپمتس رپ ےہ متس
رس ربہنہ رس ِابزار وہےئ

ا ِلہِ

رحم

ذرا دوھکی وت یہس درتخ ےبسک اک امل
اکن زیمخ ےہ ،ےہاگولں ہپامطوچنںےکزمخ
وُپ ےنھچ واال اہیں وکیئ اریسوں اک ںیہن
اکی اجسد ےہ ابیق وہ ےہ امیبر زحںی

رشح اممت اک اپب رکےت ےھت رباہن دہی
نیب زبنی اک ایبں رکےت ےھت ومٰیل ااسی
ئ
ےسیک وھبےگنیل وہ داع ینیسح یک ادا
ای انیسح یک بل اپک ےس رہ اکی دنا

یک
ِ
ل
ھ
ہشلضفم ںیم ویہ د و وصتریعں
ویہہجہل  ،ویہ ذجہب  ،ویہ ادناز ایبں

نیب زبنی اک انُسےن رےہ ابیق ومٰیل
فیسدںی ومٰیل ںیم مہ دںیھکی ینیسح ولجہ
ؔ
رعض شاکر ہی رکںی اےکن ںیئت الہ زعا

غ
نیبِ زبنی ےک وےلیس ےس س اشہِ دہی

رکالب آپ ےک رمہاہ چنہپ اجںیئ مہ
ہمیخ اگہ آپ ِداھکؤ ںیمہ اےنپ ابمہ

امیمت ونہح

اُجزے ُچمن ُُکو ُ لُےکر ُُکربل ُسےُُجاۓُُزینبُ
ُ

کِسُ ُ ُکو ُ ُسنبھالے ُُزینبُ ُکِسُ ُکوُُُُم ناۓُُزینبُ
اجزے ُچمن ُُکو ُ ُلےکر ُُکربل ُسےُُجاۓُُزینبُ
ُ

ےُچھىنےُُبچوںُکوُمرنےُدیکھاُ
زینب ُنےُُا ین

گ
زینبُ ُنےُ ُفاطمًُ ُ ُکاُ ُ ُ ُ لشنُُُُُاجزنےُُُُُدیکھاُ
ےُُدلُکے ُکِسُُکوُُُُس ناۓُزینبُ
یي ُُزچمُ ُُا ین
ُ

بوٹھیُ ُچھری ُسےُ ُٹھائیُُجبُُذ بحُُُہوُُُرہاُُُٹھاُ
زینبُ ُکھڑی ُٹھیُُدر ُُیيُُدلُغمُسےُروُرہاُٹھاُ
سبیرُ ُُتیرےُ ُُغمُ ُ ُُمیه ُ ُآ ُنسىُ ُ ُُب
ہاۓُُُُُزینبُ

ُ

ُ
خیموں ُُکو ُُجبُ ُجالبا ُُجب ُُرسیوںُُسےُُُبابدھاُ
نےُ ُُنسُ ُ ُبہنُ ُُکوُ ُ ُ ُٹھائیُ ُ ُ ُع ناسُُُُُُُبادُُُُُُُآباُ
اےُ ُُباس ناں ُُجرمُ ُکے ُتمُکوُ ُُُبالۓُُُُزینبُ
ُ

بولی ُ ُ ُحسین ُ ُ ُُآفا ُ ُ ُ ُُ جمبور ُ ُ ُ ُ ُہوںُُُُُُ ُ ُبہتُُُُُُُُمیهُ
ےُُ ُُُمیهُ
جادرُ ُُجو ُ ُُہوئیُ ُُسرُ ُُیي ُُ ُدیتی ُ ُ ُکفنُُُ ُُ ُ بجھ
یيُداغُُدلُُیيُلےکےُکربلُسےُجاۓُزینبُ
ُ

بازارُ ُُمیهُ ُُبوں ُ ُُجاباُ ُ ُُبابوُ ُ ُ ُسےُُُُُُُُُبوچھُُُُُُجاباُ
زینبُ ُُیي ُ ُُبولی ُ ُُباُ ُُرب ُ ُکیساُُ ُہےُُُیيُُُُُزمایيُ
جائیُہےُنسُسرم ُسےُسرُکوُچھکاۓُزینبُ
ُ

ُ
قیرُ ُ ُ ُ ُ ُیتیُ ُ ُ ُ ُ ُُیي ُ ُ ُُ ُُ ُآئیُ ُ ُ ُ ُُبولیُُُُُُُ ُسالمُُُُُُُباباُ
آئی ُ ُُہوںُ ُ ُُمیهُ ُ ُُاک نلی ُ ُ ُ ُِبجھڑاُُُُُُُُمیراُُُُُُُ ُگھرایيُ
گذری ُُجوُ ُُکربالُ ُُمیه ُُغمُ ُسےُ ُس ناۓُُُُزینبُ
ُ

زینبُ ُکےُ ُُدر ُُیيُُجاکےُجومےُضر بحُباُربُ
ہو ُساٹھُ ُاےُُجمالی ُ ُسیفُالہدی ُکےُباُربُ
ےُ ُُدر ُ ُُیي ُ ُُُبالۓُُُُُزینبُ
اب ُ ُجلد ُ ُہمکوُ ُ ُُا ین

آالم و مصائب میه گرف تار ہے زینب
آالم و مصائب میه گرف تار ہے زینب
م
بے قنع و چادر سر بازار ہے زینب
ِ
لٹو ني رداء بانیءِ زہراء
ني وا ِرنيء خمس ِۃ اطہار ہے
م ظلومۃ کے بازو

کونی ریّس

ہ
اس
مشیرہءِ ع ت ِ

علمدار

کی لعیٹو
زینب

سے ني بابدھو
ہے

زینب

دف تا ني سکی ابک بہن بہانی کا الشہ
افسىس بہی ہے بزی الچار ہے زینب
ایسی ني بہن ني کونی بیٹی ہے ني مادر
ہر طىر فداء ہوبے کو ئ تار ہے زینب

جِس بے کہ سہی ینجت ِن باک کی فرفت

اہلل

رے ک تا صیر کا ِکردار ہے زینب

ے
جس ماه کو لعته بانی بے مارے ہے طما نچ
ُ
چ
اس ماه کے لن کا ہی تو اطہار ہے زینب
ے سے سنو بتن
برہ ِان ہدی کے لب و لہچ
وہ جشر ئ تا غم کا وہ بذکار ہے زینب
دئ تا کا کونی غم بہته ساکر ہمته جب کہ
سبیر کے غم خوار کی غم خوار ہے زینب

آیئ ےہ رس ےلھک ربنی ابزارے اشم ںیم
رویئ ےہ وخن ےک ٰاوسنں عمجم اعم ںیم
رعش یبنہک اچدن اوراترے دکرھ ےئگ
ِ
بِک
ھ
رکوبالبء یک اخک رپ اسرے ر ےئگ
آیئےہویںایقتمسباکیحبص اشمںیم
رسور ےن داھکی اھبیئ ےک ابزو وہےئ ملق
ابعس یک دُجایئ ےس ہش یک رمک ںیہ مخ
اطۃقںیہن اُاھٹےن یک ہش ہنشت اک ںیم
آوسنںرگےنیسحےکزبنیےکاگل رپ
روےئ نیسح ےلہپ ہ زبنی ےک احل رپ
ُ
وج ملُظ اُس ہپ ُگذرےگنی وکہف و اشم ںیم

ُ
ص
ےسیک انُسؤں آہ ہک رخۃ یک وہ ڑھگی
رکلم ےلگ ےس اھبیئ ہک زبنی وج روڑپی
ہن اجےن ایک اہک ہش ےنآرخ السم ںیم
ےہہنشت بل نیسح رپدنو ںیم اِرطضاب
ُب
ج
ےسیک ھاۃےئ ایپس وک ومٰیل یک مہ ابشب
وبقمل ںیہ وہ دخۃم اعیل اقمم یک
اِکوھگڑا وخن اشہ ےس ابولوک رگن دے
ُدنمشےکوھگڑے الہش ِءرسوروکروڈندے
داھکی ہیملُظ زبنی ےن دوسی یک اشموک

ُ
ُگذری وج دیق وہےک وہلتقم ےس زمغدہ
داھکی ےہ الہش اھبیئ اک ےبرس ڑپا وہا

اورآگ ےہیگل وہیئ ہش ےک ایخمںیم

ُظل ص
م
ت
ی
وکسج اھجب ہن اپیئ زامےن یک ں
ُ
وہ ُ ونر ولجہ رگ راہ اعدب یک اشن ںیم
دیقی ویہ زیدی ہک دراب ِر اشم ںیم
ےنہک ےس اینیسح فّلکت ںیھن ذرا
رباہندنی ومٰیل وک بس ےس دنسپدیہ
ِ
تّنجیکاکاھٹمس ےہرسورہک انمںیم
مُعج ُ
رباہندنی اک داھکی ہی زہ
اعؔدب
ِ
رُمدہ دولں وک شخبدے اممت ےس ےہ ِجۃ

اشخب ےہ وہ اَرث ربےن ہشہک الکمںیم

ے سے نکلی
ے ہوۓ زینب خیم
بھائی بھائی کہت
ے سے نکلی
ے ہوۓ زینب خیم
بھائی بھائی کہت
م یدان سے جب زینب نے دلدل کی آواز سنی

امر خدا سے دلدل نے خون سے شاہ واال کے
رنگ ل یا ہے نالوه کو خیموه میه آنا ہے رن سے
ے لگا شاہ کا وہ ہم درد
غم سے صدائیه د یت
م
خوش بھی بہن کے بھائی میرا آنا شالمت ق یل سے
دیکھا کے گھىڑا ینہا ہے خون میه تر ہے سرور کے
آنا خ یال خو بھائی کا بھام کے دل کو بیٹھ گنی

2

گھىڑے سے پوچھا کچھ پو ب یا کیوه پو اک یال آنا ہے
خون لگا کے نالوه میه کیسی خیر پو النا ہے
خال ب یا کچھ ب یاسے کا روکے یي گھىڑے سے پولی
م
خلنی زمیه یي ہوگا کہیه بھىکا ب یا شا ق یل میه
م
کوئی یي ناس بھی ہوگا وہاه مچھ کو پو لے خا ق یل میه
آج کے دن پو صبح سے ہے بھائی میرا مشکل میه تڑی

خلوہ نما بھر ب یکڑی یي ہوکے یي زینب نے دیکھا
ے یي خلق یي خبجر کو رگڑ
شمر نے چڑھ کے سیت
سجدہ بجانا بھائی نے شمر نے بھیری پوبھی چھری

3

عون و دمحم ق یل ہوۓ زینب نے شکوہ یي ک یا
ے سر دیکھا
اشک بھری آیکھىه سے مگر بھائی کا کیت
ہاۓ حسی یا کہنی رہی مارا گ یا زینب کا اخی
چ
ھ
ب
ب
ب
سر سے ردا جب ینی ھائی ہت ناد آنا ھا
ے ہی خلنی زمیه یي الشہ بھا
اور ن ظر کے شا مت
ے بچھ شا کوئی ہوگا یي دکھی
ک یا ک یا اے زینب داغ مل
م
کرنے ہیه جب ق یل کا ب یاه شاہ ترہان دین سرور
بب اے جمالی آیکھىه میه بھرنا ہے وہ غم کا من ظر
اہل چرم کو دلدل نے خیر س یائی جب غم کی

بھرا یي گھر میه الئی بھی یي گھر تو سب اجڑ گ یا
بھرا یي گھر میه الئی بھی یي گھر تو سب اجڑ گ یا
ب یا اے دس ِت نینوا یي شامنوه نے ک یا ک یا
حسین کی خ طا بھی ک یا کٌ ق یل کر کے دم ل یا
یي صوزتی ِه آسماه اب آب یگی ن ظر کہاه
کٌ دی ِن حق کا کازواه وطن سے دوز ُلٹُ گ یا
ے
ے اوز اش ِک حوه بہا یۓ
اے نانا جان آ یۓ
ے لہو لہو ہے کرنال
یي شان دنکھ جا یۓ
بہی بھا ِشیر فاطمً بہی بھا حون مردتضی
ِ
حو دزم ی ِان

کرنال م ی ِال آب بہٌ گ یا

کہو اے میرے حستي ین کہاه پڑے ہو نے کفن
یي جاک جھاس دے بہن نالتیه زخ کی لے رزا
ابھى میرے بہادزوه حسین کے فداینوه
حواب دو اے الذلو کے دے زہی ہے ماه صدا
ن ظر یي کسکی کھا گئی ِاسے بھی موت آ گئی
سحر ہوئی حو ب یاي کی لہو میه بھر گ یا ق یا
یي ین ِت تو پراب ہے حو آج نے ن قاب ہے
یي کیسا

ِان قالب

دان
ہے مجاہ ِ

کرنال

یئی کا ناغ اجڑ گ یا ہر انک گل بکھر گ یا
فرات حوه میه بھر گ یا ہوئی ستم کی ایتہا

ہوۓ وطن سے نے وطن ل یا وي گھر بسا یي ین
اجڑ گئی یي انجمن یي انک دن میه ک یا ہوا
مدد کو آى نانا جاه ہے جاز سىه ذھواه ذھواه
لرش زہا ہے آسماه حسین ر نح ہو گ یا
ب یاى نا شٌ شمن حو بھر کے آ گئی وطن
ت مہیه یي ناب یگی بہن تو ہوگا دل کا جال ک یا
بہی وي میرا بھائی ہے حسین کا فدائی ہے
اسے بھی نی ید آئی ہے بہن کو حس یي ناش بھا
کڑی ہے دھوة میری جاه یي سىى شپر ِ آسماه
چبھی ہے دل میه پرجھ یاه لہو تمام بہٌ گ یا

ب ی ِان جعفر جزیه جدا ہے سب سے آفریه
ِ
لرش لرش ابھیه شمیه یي سن کے توحيء تکا
اے جر ت مہازی الش تو شیرد جاک ہو جکی
مگر حسین ہے ابھی پرہتي ین پڑا ہوا

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو
کرب و

بال

السالم

بھائی میرے تشني کام

کہ نا

شاي سے

پ نام

کرئی ہے زبنب شالم

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو
نینوا

رکھابا

خ نال

دفن ہے بانو کا الل

قیر

ني

بابیمال

ہو

ج
ے سؤال
ہے یہی ت ھس

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو
اکیر

گلگلوه

ق نا

ے
سی ن

جام

شہادت

پ نا

پ ناس

ني
ج
ت ھی

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو

نیزي

لگا

مہ ل قا

ب
عون و دمحم ھی
ماموه کو

ے
ا بن

آى
بالى

ماه کو ذرا دبکھ

جاى

باقوه ني سب کو بٹھاى

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو
ُ
آکے دولہن سے ملو
جاک سے دولہا ابھى
آى

سکیني

جلو

ے کہو
بھائی سے ا بن

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو
گ
ل
شن

م نا

آئی ني کیسی گھ نا

بھائی یہن سے چھ نا

کیني ل نا

زہرا

شاي

کا

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو

بھائی جو تم ہو خ قا

کجھ ني کفن کو مال

ک نا کرے زبنب بھال

سر ني یہیه ہے ردا

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو
بھ
ے یہی زبنب کے بین

ہاۓ

تم نو شدھارے حسین

دل کو یہیه میرے چین

شہ

بیکسىه کا قاقلہ جا رہا ہے شام کو

مشرقین

پکاری زین ِب مض طر میرے حسین آى
پکاری زین ِب مض طر میرے حسین آى
کہاه ہو میرے برادر میرے حسین آى
ني دو پہر میه کہیه آئی ہے قضاء ایسی
ني آئی شام کوئی شام کربال جیسی
ل ٹا ني ایسا بھرا گھر میرے حسین آى
ے سر م ٹداه قرآن کے با ِرے
بکھر گۓ
ِ
ے مارے
ے بھائی جو تم گۓ
پہن کے شا مۓ
اب آۓ صیر تو کیوه کر میرے حسین آى
ٹ
میه جایتی ہوه ک ھن ہے سفر میرا بھائی
وي شام کوفہ کی گل ٹاه ہے ري گذر بھائی
م
ني ہوگا قنع ني جادر میرے حسین آى

براۓ دیس میه زینب تو ہو گتی ینہا
ني سر ني بھائی کا شابا ني شابھ بچوه کا
ے میرے دلیر میرے حسین آى
کہاه گۓ
ے میه بائی پہنچا دوه
پہیه ام ٹد کے خیم
بچا لوه مسک اگر بازوه دوتوه کیوا دوه
ني دبکھا ایسا ِدالور میرے حسین آى
جوان بی ٹا پکارے ضعیف بابا کو
ے میه برچھی اے بابا جاه آى
لگی ہے سیۓ
ہے دم کا مہماه ني اکیر میرے حسین آى
ُ
ابھا کے ہابھىه ني سبیر نے ِدکھابا ہے
طلب ني آب کے بدلے میه تیر کھابا ہے
ني آبا لوٹ کے اضغر میرے حسین آى

ے دبکھا ہے
گل
ے ني خنجر جوه جوار جلۓ
ے دبکھا ہے
ے جاک ني بھائی کو ا یۓ
بز یۓ
پکارا عرش بھی رو کر میرے حسین آى
َ
ے تو کس کے در جاۓ
ے ني ما بگ
حسین بجھس
س فاۓ ُکلی برہان الہدی کو ِمل جاۓ

ّ

َ
غالم آۓ ہیه در بر میرے حسین آى
گذربا ہے غم سبیر میه ہی ہر ِاک دن
ِ

ہو غم کی رات با کوئی جوشی کا آۓ دن
ف دین کے لب بر میرے حسین آى
ہے سی ِ
پہیه ہے کوئی دغاء اور ِاس دغاء کے بعد
ف دین رہے شاد اور شدا آباد
شہ سی ِ
ہمیشہ شہ کی مدد بر میرے حسین آى

غم حسین میه غابد کوئی دغاء مابگی
ِ
ُ
ُ
ب
ن طر میه صورتیه سیف الہدی ا ھر آئی
ً
تو آبا فورا ني لب بر میرے حسین آى

ت
م
ام ي ونہح
اج راہ ےہرکالبء ےس اکرواں زبنی ولچ
ہ
م
س
ف
ر اعدب ک نب ےک اسرابں زبنی ولچ
آرخىڑپھول السم اب ےبنفک ک الش رپ
اولداع اھبئ ےسہہک دو وہ اہکں زبنی ولچ
دےنھکی ابعس وک مت رہن رپ ان اجںیہن
الش اِکنِب ابزوؤںےکےہواہںزبنیولچ
وسےکچ وعن و دمحم رکالبء ک وگد ںیم
الشاقمسک ھب رنںیم ےہ اہیںزبنیولچ
اب ںیہن آےگنیئ اربک ہن اُںیہن آواز دو
ن
وس ُُچ ےنیس ہپ اھک ےک وه ِساں زبنی ولچ

نن
نن
ھ
يرتتبےسٹپِلےکہہک رہےہ ہی رابب

ربقِ ارغص ہپ ُرکیگي اُس امں زبنی ولچ
ھ
ِ
ںیہدیہشوںےکبالںیشالہشءہشےکرقبی
رن ںیماہنت وت ںیہنےہ اھبئاجں زبنی ولچ
ن
رھگ اٹُل ہمیخ الج اور رس ےلھُک دیقى ھب
ںیہ ھاب آےگ تہب ےس ااحتمں زبنی ولچ
اہں اہمترى امں وک رپدے ںیم اھت دانفای ایگ
ےبرداء دیکھیگاا ُت وک ہی اہجں زبنی ولچ
دی ےبایح
اشم اک درابر وہاگ اور زی ِ
رساں زبنی ولچ
ابدنھےک الےگنیئ وکمت ّ
دو ہنیکس وک ِدالہس وه امطےچن اھک ُچ
اکونں ےس ےتنھچ ںیہ اُےکس ابایلں زبنی ولچ

ن
رک ِدای اعدب وک زخ وطق اور زریجن ےن
اور انہپےت ںیہ الرک ڑیبایں زبنی ولچ
رباہندںی وہ  ،اسھت وہ اعل دقر
ات ادب
ِ
ن
وہ دسا ہی ؤمنم ےک درایمں زبنی ولچ
ُ
در ہپ اےنپ ت اسحؔم وک الُبان دلج اب
رک راہ ےہ اِاجتلء ہی ونہح وخاں زبنی ولچ

خواہر شہا

زینب دختر

خواہر شہا

زینب دختر

علی زینب

علی زینب

غم زدي حزیه زینب اور دل جلی زینب

کربال کے جنگل میه ساتھ شہ کے آئی ہے
ے ساتھ الئی ہے
عون اور دمحم کو ا ین
تھ یا کی ہر اک جدمت آة نے بجائی ہے
کربال میه زہرا کی اک جھلک دکھائی ہے
خواہر شہا

زینب دختر

علی زینب

غم زدي حزیه زینب اور دل جلی زینب

ت َعل َ
ے م
مکھڑا جابد سا جسکا اور کمال میه ھ
راي خق میه جس نے ہیه سی یکڑوه اتھاۓ غم
ہّم ّتِّ شہ مرداه سے تھا بازوىه میه دم
ے تھائی کا ک یا ماتم
جس نے الش نے ا ین
خواہر شہا

زینب دختر

علی زینب

غم زدي حزیه زینب اور دل جلی زینب
دوڑئی ہوئی آئی الش شہ سے جا لپٹی
ے لگی
ے بالوه کو ساي سے وي کہن
کھىلے ا ین
ے زل فیه آئی ہے بہن با اخی
خون میه ر بگ
ّ
لُٹّ گٹی ردا تھ یا آة کی یي خواہر کی
خواہر شہا

زینب دختر

علی زینب

غم زدي حزیه زینب اور دل جلی زینب

ے ہو آة ایٹی پ یاری دختر کو
تھىل ک یا گن
ے گوہر کو
ے اعدا آن ا بک
جھین لے گن
ج
ب
ھ
ے مار پٹی ا کی جادر کو
شمر نے طما بچ
ب
روئی ہے لکٹی ہے باد کر وي اصغر کو
خواہر شہا

زینب دختر

علی زینب

غم زدي حزیه زینب اور دل جلی زینب

آکے لو ختر تھ یا زین آل ح یدر کی
اور نےکس و ق یدی باتوان و مض طر کی
ییوىه اور یپیموه کی عترت ییمتر کی
گود ہے ہوئی جالی وي حزین مادر کی
خواہر شہا

زینب دختر

علی زینب

غم زدي حزیه زینب اور دل جلی زینب

آۓ ہیه بکا کرنے شہ برہان دیه مولی
ان دتوه پ یا سىرت شہر م یل کرب و بال

ّ
ج
م
آة کے بصدق سے غم سین کا ہے ال
َ
بربا آة سے ماتم آج ہے در اہل وال

خواہر شہا

زینب دختر

علی زینب

غم زدي حزیه زینب اور دل جلی زینب

طىل ہو ب قا با رب ساي دیه کی با محشر
سب مسافروه کا پ یدھے توشہ آة سے سرور
ہو صلوت

اہلل

کی جلق کے امامو بر

م طل فیه دعاتو بر اور آة آقا
خواہر شہا

زینب دختر

بر

علی زینب

غم زدي حزیه زینب اور دل جلی زینب

ِزندہ
ِزندہ

نار ِیخ

نار ِیخ

کرنال

زینب

ختم یجھ پہ ہے ہر نالء زینب
ُ
ب
تونے اسکا ھی غم سہا زینب

ہادت شبتر
س ِ

اظہا ِر برمال زینب

بھائی نے غم سہا ِاکھتر
جو

بھا

را ِز

کرنال

زینب
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کا

اس

کا

م
اینی آنکھوه سے شہ کے ق تل کا

کر رہی بھی

تم تو مشکل کشاء کی بینی ہو

نال دو متری ہر نالء زینب

ےحلق کےصدقے
بھائی کے سو کھ

یخش دو مجھکو

مدعاء زینب

صتر و ہمت میں ش ِان یخشش میں

ہو بہو تو

ہے

فاطمۃ زینب

شرم تونے رکھی

لٹے

گھر کی

بھائی ع تاس ِزندہ ہونا
ُ
م
تترے نالوه سے گو یج ابھا ق تل

گر

ے ب
ہ
الش بھائی نک
گی
ے
چ
کیس
ن
ِ
بھائی کا شر بھی رو رہا ہوگا

ُمشادہہ

زینب

بھا پہ تترا ہی جوصلہ زینب
بھر پہ

لٹتی

تتری رداء زینب

جب ک تا بھائی کا گال زینب
کت تا مشکل ہے راستہ زینب
دنکھا جب تترا شر کھال زینب

داعی برہان دیں جو ہے مغموم

غم رہیگا

غم دوتو ه جہاه میں شاکر کو
ِ

کافی ہے تترا واس طہ زینب

تترا

شدا

زینب

ہ
زینب ہے کربال ہے اور بھائی کا الش ہے
ہ
زینب ہے کربال ہے اور بھائی کا الش ہے

ق یدی ہے بے ردا ہے  ،اور ہشام کو جابا ہے

ع یاس تیرے آقا آۓ ہیه سرہابے پر
ے نہیه جابے ہیه یي جال تیرا با کر
سنبھل
ہ
ٹوئی ہے کمر ش کی دل درد سے ٹوبا ہے
جب ہشاہ بے حسرت سے آواز دی اکیر کو
جال بدر دیکھى
اے الل کہاه ہو تم کچھ ِ
ے یي س یاه کھا کے جب بی یا پزپ یا ہے
سنن

ہ
ع
ش
ا کوه سے ہوئی ہے پر ٹوه لح ِد لی اصغر
یي درد بھی ہے دل میه ک یا ماه سے کہوه جاکر
جالی ہے ہوئی گودی سىبا تیرا جھىال ہے

ش دن کے پ یاسے کو ق طرہ یي ِدبا بائی
یي کون ہے ظالم بے  ،یي بات بھىال ڈالی
ُ
ہ
سحدے میه ش ِ دیه کا سر ین سے ابارا ہے

ئ
ہ
پےے رخصت زینب سے ش واال
آۓ بھ
ے َ

ب
گھىڑے یي یِبھا کر جب م یدان میه ھیحا بھا
ُ
ہ
اب خوه میه بھرا بے سر اس بھائی کا الش ہے

م
بابا میرے بابا کی ق یل میه صدا گونجی
بِن بابا سکیني ٹو اب جی نہیه باپ یگی
یي بی ید ہے آیکھىه میه یي باة کا سیني ہے
گذری ہیه یي کوفے کی اور ہشام کی راہوه سے
مني اپ یا جھ یائی بھی س یداپ یاه بالوه سے

ہ
کونین کی صہزادی ک یا وقت یي آبا ہے
ہ
ک
سر سب ِط ییمیر کا اک طشت میه ر ھا ہے
ملعون پسبد اظلم چزھ نخت یي بنبھا ہے
ہویٹوه یي جھڑی رکھ کر زینب کو ِدکھابا ہے

ہ
آہوه کی صدانیه ہیه اور سىر ہے ماتم کا
اک ہشان کی محلس ہے بر سىز پ یاه غم کا
ہو نخت یي دو مولی ک یا خوب ن ظارہ ہے

صوص اغر ہیه یي اور عالی قدر ہیه یي
من ِ
پرہ ِان دیه سىرج ہیه اور شابھ قمر ہیه یي
ہ
ن
سبیر کا غم ِان سے ِکس طى نچ یي ہیحا ہے

اے مولی رہو باقی اے مولی رہو باقی
ہ
عابد یي بدا سن کر ہو جاۓ ن طر ش کی
ّ
ے سے بس اینی ت م یا ہے
ِاس غم کے و س یل
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ﻣﺎﲤﻲ ﻧﻮﺣﻪ

ﺯﻳﻨﺐ ﺍﺳﲑ ﻫﻮ ﻛ ﺟﺎﰐ ﻫ

ﺭﻭ ﺭﻭ ﻛ ﺩ

ﺷﺎﻡ ﻴّﺎ

ﺭﻫﻲ ﻫ ﲤﻜﻮ ﺳﻼﻡ ﻴّﺎ

ﺩﺳﺘﻚ ﻫﻮﺋﻲ ﻫ ﭘﻬﺮ ﺳ ﺯﻫﺮﺍﺀ ﻛ ﮔﻬﺮ ﭘﻪ ﺎﺋﻲ

ﭼﻬﻴﲏ ﺭﺩﺍﺀ ﳘﺎﺭﻱ ﺍﻭﺭ ﻟﻮ

ﺍﻭﺭ ﺍﺏ ﺟﻼ ﺭﻫ ﻫﻴ

ﺳﺎﺭ

ﱄ ﻛﻤﺎﺋﻲ

ﺧﻴَﺎﻡ ﻴّﺎ
ِ

ﳎﻠﺲ ﻣﻴ ﺍﺷﻘﻴﺎﺀ ﻛﻲ ﺟﻴﺴ ﮔـﺌﻲ ﻲ ﻣﺎﺩﺭ
ﻭﻳﺴ ﻫ ﳎﻬﻜﻮ ﺟﺎﻧﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻣﻴ ﻛﹸﻬﻠ ﺳﺮ

ﻣﺎﺭ

ﺍﻭﺭ ﭼﺎﺭ ﲰﺖ ﻫﻮﻧﮕ ﺳﺐ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻋﺎﻡ ﻴّﺎ

ﮔـﺌ ﻃﻤﺎﻧﭽ ﺟﻴﺴ ﳘﺎﺭﻱ ﻣﺎ ﻛﻮ

ﺑﻴ ﻲ ﻛ ﮔﺎﻝ ﭘﺮ ﻲ ﺩﻳﻜﻬﻮ ﻭﻫﻲ ﻧﹺﺸﺎ ﻛﻮ

ﻫﻮﺋﻴﮕﺎ ﺍِﺱ ﺳﺘﻢ ﻛﺎ ﻛﺐ ﺍﺧﺘـﺘﺎﻡ ﻴّﺎ
ﺟﻴﺴ

ﺍﹸﺱ ﻋﻠﻲ ﻛﻲ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻴ ﻛﺎﻻ ﺭﺳّﺎ

ﻭﻳﺴ ﻫﻲ ﺍِﺱ ﻋﻠﻲ ﻛﻮ ﻃﻮﻕ ﻭﺭﺳﻦ ﻣﻴ ﺟﻜـﺮٌﺍ

ﭼﻠﺘﺎ ﻫ ﺑـَﻦ ﻛ ﻗﻴﺪﻱ

ﮔﺎﻡ ﮔﺎﻡ ﻴّﺎ

9

ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﻮ

ﻇﺎﱂ ِﺩﺭّﻭ ﺳ ﻣﺎﺭﺗﺎ ﻫ

ﺭُﻙ ﺭُﻙ ﻛ ﺟﻮ ﻛ ﻴ ﭘﺮ ﻛﺎﻧ ﻧﻜﺎﻟﺘﺎ ﻫ

ﻛﻴﺎ ﻇﻠﻢ ﺳ ﺭﻫﺎ ﻫ ﺩﻳﻜﻬﻮ ﺍﻣﺎﻡ ﻴّﺎ

ﺳﻴﻨ ﭘﻪ ﺳﻮﻧ ﻭﺍﱄ ﺳﻮﺋ ﻛ ﺎ

ﺳﻜﻴﻨﻪ

ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻴ ﻫﻮ ﮔﻴﺎ ﻫ ﭘﺎﻣﺎﻝ ﻭﻩ ﻲ ﺳﻴﻨﻪ
ﺷﺒّﲑ ﺳ ﺍ

ﻛﻴﺎ ﺟﺎ ﮔـﱵ ﺭﻫ ﻭﻩ ﺭﺍﺗﻴ

ﺯﻳﻨﺐ ﺑﺲ ﺍِﻙ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺀ ﻫﻮ

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺩﻳ ﻛﻲ ﺻﺤﺖ ﺑﺲ ﺍﻭﺝ ﭘﺮ ﺳﺪﺍ ﻫﻮ
ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﺧﺮﻭ ﺑﺲ ﺻ
ﺍﻭﺭ

ﻭ ﺷﺎﻡ ﻴّﺎ

ﻲ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﻧﺎ ﻣﻮﱃﹾ ﺭﻫﻴ ﺳﻼﻣﺖ

ﺳﺎﺋ ﻣﻴ ﻣﺆﻣﻨﻴ ﻫﻮ ﺧﻮﺵ ﺣﺎﻝ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻛ ﺘﺎ ﻫ

ﺣُﺴﺎﻣﻲ ﺗﲑﺍ ﻏﻼﻡ
*****

ﻴّﺎ

ﲤﺎﻡ ﻴّﺎ
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ﻣﺎﲤﻲ ﻧﻮﺣﻪ

ﺯﻳﻨﺐ ﺑ ﭼﺎﺩﺭ ﭘﻬﺮﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻭ ﻣﻴ
ﻛﺮﺑﻞ ﺳ
ﻛﻬﻮ ﻛ

ﺛﺎﱐ ِﺀ ﺯﻫﺮﺍﺀ

ﹸﻟ

ﭘﻴﺎﺭﻭ

ﮔـﺌﻲ ﹸﻛﻔﹼﺎﺭﻭ

ﻛﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﹾﺋﻲ ﻫ
ﻛﻮ ﺣﺰﻳﻨﻪ ﺍﹾﺋﻲ ﻫ

ﻛﻮﺋﻲ ﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧ ﻴ

ﺩﻟﺪﺍﺭﻭ ﻣﻴ

ﺗﺮﺑﺖ ﺳ

ﻻﺋﻲ ﻫ
ﺩﻳﻜﻬ 

ﻣﻴ

ﹸﺍ ﻬـ ﻛﺮ ﺩِﻻﺳﺎ ﺩ

ﺍﺷﻜﻮ

ﻧﺎﻧﺎ

ﻛﺎ ﺯﻳﻨﺐ ﻧﺬﺭﺍﻧـﻪ

ﻣﻀﻄﺮ ﻫ ُﺩ ﻛﻬﻴﺎ ﺳﺒـﻬﻲ ﻏﻢ ﺧﻮﺍﺭﻭ ﻣﻴ

ﻋﻮﻥ ﻭ ﳏﻤﺪ ﻛ ﻻﺷ

ﻗﺎﺳﻢ ﺳ ﭘﻴﺎﺭ ﮔـﺌ ﺭﻥ ﻣﻴ ﭘﻴﺎﺳ

ﺍﻭﺭ ﺩﻭﻟ ﺎ ﻣﺎﺭ

ﮔﺌ ﺑﻮﭼﻬﺎﺭٌﻭ ﻣﻴ

ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻳﻜﻬﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺮ
ﻛـ ﺘ  ﺷﺎﻧ

ﭘﺎﱐ

ﻣﮕﺮ ﻏﻢ ﺎ ﺩﻝ ﭘﺮ

ﭘﻬﻨﭽﺎ ﺳﻜﺎ ﻣﻴ ﭘﻴﺎﺭﻭ ﻣﻴ
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ﻛﻬﺎ ﻛ ﭘﻬﻞ ﺑﺮﭼﻬﻲ ﻛﺎ ﺍﻛﱪ ﺳﻮﺋ 

ﭼﻬﻮ ﻲ ﺳﻲ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﻴ ﺍﺻﻐﺮ ﻛﻬﻮﺋ 
ﻛﻴﺎ ﻭﻩ ﻲ  ﻇﹸﻠﻢ ﻛ ﺣﻘﺪﺍﺭﻭ ﻣﻴ

ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻴ

ﭘﻬﻨﭽﺎ ﺟﻮ ﺯﻫﺮﺍﺀ ﻛﺎ ﭘﻴﺎﺭﺍ

ﭘﺘﻬﺮ ﻇﺎﱂ ﻧ

ﺩﻳﻜﻬﺎ ﺎ ﺧﻴﻤ ﻛ ﺩﺭ ﺳ

ﻛﺴﻲ ﺳﺮ ﭘﺮ ﻣﺎﺭﺍ

ﺗﻨ ﺎ ﺎ ﺎﺋﻲ ﻣﲑﺍ ﺗﻠﻮﺍﺭﻭ

ﻭﻩ ﻣﻨﻈﺮ

ﻣﻴ

ﺳﻴﻨ ﭘﺮ ﺎ ﴰﺮ ﭼﻠﺘﺎ ﺎ ﺧﻨﺠﺮ

ﺵ ﻛ ﺩﺭﺑﺎﺭﻭ ﻣﻴ
ﳏﺸﺮ ﺎ ﺍِﻙ ﻋَﺮ َ

ﺳﺠﺪ

ﻣﻴ ﺎﺋﻲ ﻛﺎ ﺳﺮ ﻛ ـ ﺘ ﺩﻳﻜﻬﺎ

ﺳﺐ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻲ ﹸﻟ ﺘ ﺩﻳﻜﻬﺎ

ﻧﻴﺰ

ﮔﻬﺮ ﺩﻳﻜﻬ

ﭘﺮ ﺎﺋﻲ ﻛﺎ ﺳﺮ ﺟﺐ ﭼﺮٌﻫﺘﺎ ﺎ

ﺭﻭﻛ ﺳﻮﺭﺓ ﻛ ﻒ ﻛﻲ ﻭﻩ ﭘﺮٌﻫﺘﺎ ﺎ
ﺩٌﻭﺑﺎ ﺎ ﭼ ﺮﻩ ﻟ ﻮ ﻛﻲ ﺩﻫﺎﺭﻭ ﻣﻴ

ﺟﻠﺘ ﻫﻮﺋ ﺍﻧﮕﺎﺭﻭ ﻣﻴ
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ُﺷ ﺪﺍﺅ ﻛ

ﺍﻭﺭ ﭘﻴﭽﻬ

ﺳﺮ  ﺍﹾ ﮔ ﻧﻴﺰ

ﭘﺮ

ﻞ ﺣﺮﻡ ﻗﻴﺪﻱ ﺑﻦ ﻛﺮ
ﺍﻫ ﹺ

ﺍﻭﻧ ﻮ ﭘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﻢ ﺍﺳﻮﺍﺭﻭ ﻣﻴ

ﻋﺎﺑﺪ ﺗﻮ ﺍﻳﺴ

ﮔِﻬﺮ

ﺍﹾﻓﺎﺗﻮ

ﻣﻴ

ﺎﻣ ﺍﻭﻧ ﻮ ﻛﻲ ﻣ ﺎﺭﻳ ﻫﺎﻮ ﻣﻴ
ﺭﻭﰐ ﻲ
ﭼﻬﻴﻨ

ﻛﺎﻧﻮ

ﭼﻠﺘ 

ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﺍﹾ ﺟﺎﺅ
ﻛ

ﺳﺠّﺎﺩ ﭘﻴﺪﻝ ﺧﺎﺭﻭ ﻣﻴ

ﮔﻮﻫﺮ ﺩِﻟﻮﺍ ﺟﺎﺅ

ﺍﻭﺭ ﺩﻳﻜﻬﻮ ﺟﻮ ﻫﻴ ﻧﹺﺸﺎ ﺭﺧﺴﺎﺭﻭ ﻣﻴ

ﺑﺎﺑﺎ ﻛﻮ ﭘﻴﺎﺭﻱ ﺭﻗ ـﻴّﻪ ﺭﻭﺋﻲ ﻲ

ﮔﻮﺩﻱ ﻣﻴ ﺳﺮ ﻟ ﻛ ﺟﺐ ﻭﻩ ﺳﻮﺋﻲ ﻲ
ﻣﺎﰎ ﺎ ﺯﹺﻧﺪﺍ ﻛﻲ ﺗﺐ ﺩﻳﻮﺍﺭﻭ ﻣﻴ

ﻣﻴ ﻲ ﺍﻭﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺎ ﻭﻩ ﻇﺎﱂ ﻛﺎ

ﻣﲑﻱ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻜﻢ ﺎ

ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺎ

ﭼﻬﻴﻨﻮ ﺯﻳﻨﺐ ﻛﻲ ﺭﹺﺩﺍﺀ ﻻﭼﺎﺭﻭ ﻣﻴ
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ﺳﺮ ﺎﺋﻲ ﻛﺎ ﻃﺸﺖ ﻣﻴ ﻇﺎﱂ ﻻﺋ
ﺩﺍﻧﺘﻮ ﭘﺮ ﺷﻪ ﻛ ﭼﻬﺮٌﻱ ﻣﺎﺭﻱ ﻫﺎﺋ

ﻟﺮﺯﻩ ﺎ ﳏﺮﺍﺏ ﺍﻭﺭ ﻣﻴﻨﺎﺭﻭ ﻣﻴ

ِﻛـﺘﻨﺎ ﻫ

ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺩﺍﻋﻲ ﻛﺎ ﻫﻢ ﭘﺮ

ﻗﺪﻣﻮ ﻣﻴ ﻫﻢ ﻛﻮ ﺑﻴ ﻬﺎ ﻛﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﻛﺮ
ﻛﺮﺗ ﻫﻴ

ﻣﺎﰎ

ﻣﺎﰎ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻴ

ﻫﻮ ﻣﻮﱃﹾ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺣُﺴﺎﻣﻲ ﻛﻲ ﭘﻮﺭﻱ
ﻛﻢ ﻛﺮ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻮ ﺳ ﻣﱰﻝ ﻛﻲ ﺩُﻭﺭﻱ

ﰎ ﺗﻮ ﻫﻮ ﺩﺍﺗﺎﺭ ﺳﺐ ﺩﺍﺗﺎﺭﻭ ﻣﻴ
*****

زینب کی اسیری کا ک یا حال کہا حائے
زینب کی اسیری کا ک یا حال کہا حائے
ے آ نکھىں کے گھر بار ل یا حائے
جب سا من
تھی فکر ني سانوں کی بس غم تھا ني غازی کو
جب مشک سے گر گر کر بانی تھی بہا حائے
اک باة کے کابھڈے پر تھی الش بسر ہائے
وہ حال تھا سرور کا دل غم سے تھ یا حائے

حرمل ئے کہا اصغر بانی بہیه باییگا
ني آب کے بدلے میه بس تیر د با حائے

جھىلے کے قریب غم سے ماں بین ني کرنی تھی
کونی ال کے میرا اصغر جھىلے میه سال حائے
جس ی یارے نواسے کی چوسی تھی یبی ئے رال
ُ
کربل میه اسی کا چوں ریبی ئے بہا حائے

ے خنجر
ے ئے لین
تھا شمر حڑھا شہ کے سین
ُ
ني دبکھ دو غالم میه اک جسر اتھا حائے
ُ
ت
جس کرب میه تھانی تھا اس درد میه ھی زینب

اک نوتھی جھری سے جب سر شہ کا ک یا حائے

ج
تھا حکم ني حاکم کا زینب کی رداء ھینو
سر شہ کا بل ید نو ک تیزے ئے ک یا حائے

ے میه ہیه آة اے موالبا
جس نور کے خیم
ُ
ہے عرض غالم ادنی تھی اس میه سما حائے

بن شہ کی رزا غابد ممکن ہی بہیه ہرگز
اس طرح غم شہ کو ل ف ظى میه پڑا حائے

زینب کو گماه کب تھا اک حشر ب پا ہوگا
زینب کو گماه کب تھا اک حشر ب پا ہوگا
اک روز تي خنجر تھائی کا گال ہوگا

ے رن میه جاتے ہیه ضہ وال
اصغر کے لیۓ
ے تي ک پا ہوگا
ے میه تالطم ہے ک پا جا نیۓ
خیم
تیه روز کے تھ
ے ب پاسے سىکھا تھا گال ضہ کا
اے شمر تیرا

خنجر کس طرح جال ہوگا

غربت میه جدا جاتے شبیر سے تیری میه
ُ
الضہ علی اصغر کا کس طرح اتھا ہوگا

دب پا ہی نگاہوه میه تارتک ہوئی ہوگی
جب جاک میه تانو کا وي جاتد چھ پا ہوگا

تازو میه رصن ہوگی تاموس ییمیر کے
معصوم سکیني کا ریّس میه گال ہوگا
ے میه پہنچ پا جب ممکن تي ہوا تائی
خیم
ع پاس دالور کا دل نوٹ گ پا ہوگا
تھراتے لگا ہوگا ع پاس کا الضہ تھی
ہم شیر کا تازو جب ریّس میه ب پدھا ہوگا

ے میه تھا اور تاىه میه زنجیریه
جب طىق گل
تا شام

تھال

ے
کیس

ییمار جال

ہوگا

تھراتے لگا ہوگا ہاتھىه میه قلم عشرت
تي درد تھرا نوحي جب نوتے لکھا ہوگا

سٌٌت مب حبه مٍب ُى هببئً ككذر ككٍب ُسس

مش ِز لعٍطط مب خٌجز ده هٍطط اُتز ككٍب ُسس
ى مسس سز مى جُهنب مسس سٌٌت
روضسس ثثَ هصطف ْ

مظظيت ُسس ًبًب اْئً ست مححهـ لىضضب مسس سٌٌت
مزة و ثالء هٍطط هببئً ،جمهسسس ثححهزٌ ككٍب ُسس

لىضضيت رِداء هن هريي عجّبس ككَز جى ُىتب

مِسنً جمبه اُسنب جى سبهٌب هبً مزتب
ثبسو مـضضب مسس درٌب ،ثثَ وٍ ضضهظظز ككٍب ُسس

ححهىضضً سً اِك حلد هٍطط اصغز مى جت سُالٌب
ثثبين هن هتب هٍسّز تى اشل ًُ ثظظبٌب
خٍوسس هٍطط اِس امل سسس ،حمشز ككذر ككٍب ُسس

سبئسس هٍطط تٍغ مسس جت سجدٍ جببٌب شَ ًسس

ثىضضهً ححُهزي سسس سز مى مـضضتسس ُسس دٌنهب هٌٍسس
اثثٌسس لظظى هٍطط خىد ًُ ،شجّري هبز ككٍب ُسس

تطظظري مً وٍ اٌْت مِس مسس لٍئسس هتً ًبًب

ظبمل ًسس سز سسس ححبدر جت ححهني ي هتً ًبًب

قزاْى رو رُب هتب ،مٍب ظلن ُى ككٍب ُسس

مٍسسس ثتبؤطط ًبًب وٍ شبم مب ًظبرٍ

ع عبم هتب اور سز هتب مهىال مهبرا
جمو ِ
مٍسب سهبى ْا ِه  ،امحد سسس ثثهز ككٍب ُسس

سٌٌت تريي طزح مً ُىككً ثظظي هن مىئً

هببئً مً ُز وصٍة ُز راٍ ثثز ًِجـهبئً

اسالم شَ سسس سًِدٍ جتهسسس ًِنهز ككٍب ُسس

غن مً تريي حقٍقت مٍب ُسس مهٍطط ثتبئسس
ثزُبى دٌطط مب احسبطط غن هٍطط تريسس روالئسس

شجّري تريا

هبمت مب جىش سجنسس ،ده هٍطط اُهبز ككٍب ُسس

هبمت اميبى ُسس مهبرا

تريي دعبء ثثَ ست مححهـ قزثبى ُسس مهبرا
د اثثٌب سٌىر ككٍب ُسس
ثككـزٌا ًصٍت عبثؔ

ش ِہ واال نے فرمایا بہن زینب نہ گھبرایا
فرمایا

بہن زینب نہ گھبرایا

وفا ہو نے کو ہے وعدہ

بہن زینب نہ گھبرایا

بہادر کی ہو تم بیٹی

نواسی ہو

کی

خبر جب ق تل کی سن تا

بہن زینب نہ گھبرایا

ق تامت کی گھڑی ہوگی

عجب ہوگا وہ من ظر بھی

فلک سے خون برسےگا

بہن زینب نہ گھبرایا

بہی لکھا بھا قسمت میه

کہ آۓ موت غربت میه

کر الشہ

بہن زینب نہ گھبرایا

ش ِہ واال

ہمارا

دیکھ

نے

ییمبر

بہن ہو ایک صابر کی

مصینت کی ہو تم عادی

ہی کریا

بہن زینب نہ گھبرایا

تم ہی سب کی نگہ تاں ہو

بچایا مبرے

عاید کو

ے جب اعدا
ردائیه چھین

بہن زینب نہ گھبرایا

نہ فاسم ہے نہ اکبر ہے

اس ِدالور ہے
نہ ع ت ِ

ہمیشہ صبر

بھروسا رب بر ہی رکھ تا

بہن زینب نہ گھبرایا

سکینہ رات کو ابھکر

ے ڈھویڈے اگر روکر
مجھ

سال دب تا

بہن زینب نہ گھبرایا

نو

سمجھاکر

عاشىر کا احوال زینب س ناتی ہے
عاشىر کا احوال زینب س ناتی ہے
دکھ درد کا سب حال زینب س ناتی ہے

بھاتی کے الشے پر روتی ہوتی آتی
بھ نا اوبھا

بھ نا

کہتی ہوتی آتی

ے ہیه نال زینب س ناتی ہے
حوه میه ر نگ
م
ق نل میه شىۓ ہو تم گرم ریتی پر
قرآن پڑھ نا ہے نوک س ناه پے سر
اور الش ہے نامال زینب س ناتی ہے

حادر اگر ہوتی دیتی

کفن تمکو

ر ہن
ے نہین دیتی نوه پے کفن تمکو
اے فاطمي کے الل زینب س ناتی ہے
دیکھىه سکیني ہے پرغے میه اعدا کے
روتی طمانچیه وہ معصوم کھا کھا کے
ے گال زینب س ناتی ہے
زخمی ہے ا سک
ے سارے
ے حل
ے خیم
حا کر کہاه بیٹھ
ے مارے
اب کون ناتی دے س قا گن
روے ہیه سب اط قال زینب س ناتی ہے
پ

درے

ے
مارے گن
مس ند حال ڈالی

ُلٹا

ے
چھین

ُلٹی

گتی حادر

ے
گن

گوہر

گ نا سب مال زینب س ناتی ہے

پرہان دیه

رہ نا

ناقی سدا

مولی

فاتم ہے جب نک یي ارض و سما
یي دن مہین
ے سال زینب س ناتی ہے

مولی کی مدجت ہو اور ہو غم سرور
قبر حسامی میه دیکھیه ملک آ کر
جب نامہء اعمال ز ینب س ناتی ہے

كرتم سسس اُجرٌا ككهر الئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
سجده جبا كر تىيل اسس نانا روكسس حسني كى اْئي ىىطط نانا
اْئي ىسس تنظظا ياطط جائي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
كيسسس كظظىطط كيا ظهى ىىا ىسس ثثياسا مهارا كنثو ُنىضضا ىسس
داغ تظظتّر كسس الئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
اسس نانا ححهىضضسس تححّسس هتسس يريسس اُنكسس هبي الشسس ىسس يينسس ديكهسس
هبائي ثثو قُرتاطط كر اْئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
يظهىو دونظظا اِك ياد اْيا شادي هك دٌ جى وىطط يي ط نظظايا
وىٌ يي ط تر سظظرا الئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
عثّاش كسس دو تازو كـضضسس هتسس

هبائي كًر كى هتايسس كهرٌسس هتسس

عثّاش كى هبي رو اْئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة

ىى شكم هتا جى نانا متهارا اُسكسس جككر ثثر نيسه ىسس يارا
داغ جككر ثثو سهـ اْئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
اسس نانا اصغر كى هبي هن خبشو ننهسس سسس تححّسس كى تري يارا
قرب يي ط اُسكى ححُهىرٌ اْئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
جة ححم رىا هتا هبائي ثثو ونجر يينسس هي ديكها اْنكهىطط سسس ينظر
ححالّئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
ىائسس حسينا ِ
هبائي كسس اشكى كي هتي هي تركح زينة كى ديتسس ىر دو جى ِىًّح
ذحب كا ينظر سهـ ثثائي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
اُنضضى طط ثثو نانا مهكى تيضضهايا شاو كسس تازارو يي ط ثثهرايا
ديكهي ىسس ايسي رُسىائي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة

زينة كى اِك ثثم هبىل هن جانا اْنسىطط يصيثت ثثو مت تظظانا
اِك ثثم هن راحح ىسس ثثائي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
عايل قدر زينة كا وسيهو نسس كسس جى يانككسس دل كي متّنا
اُييد اُسكي هبر اْئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
زينة كا روضو يا رب دِكها دسس مهراه يىىلْ زيارج كرا دسس
كظظتسس ىسس ىر دو شيدائي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
فرياتسس ىسس ترىاٌِ دي ط سرور يظهىو رينة ُد كهيا هتي يُضطر
مجايل سهـ اْئي زينة نانا كسس روضسس ثثو اْئي زينة
كيا كيا ؔ

کہا شہ نے وداع ہو کر
کہا شہ نے وداع ہو کر

اے ماں جائی بہن زینب

تیرے میرا

گھر

اے ماں جائی بہن زینب

جلن ماں کا بھىالنا

ني

شکایت لب ني النا ني

حوالے

ہو تم تو ہو بہو مادر

اے ماں جائی بہن زینب

سے

لعیه نےدیه کےقہروں سے

ح یدر

اے ماں جائی بہن زینب

کو

جاہے

سکیني

طمانچو

کو

نچانا

ُ
دخیر

میرے

ییمار

ِ
عاند

حو

ظالم

مارنا

فدا ہو جانا تو بڑھ کر

اے ماں جائی بہن زینب

ہونا

النا

اخی

ع یاس

نچاۓ کون

گر

اب جادر

ِردا

تیری

نچ ا

اے ماں جائی بہن زینب

لو ہم ہونے ہیه اب رخصت

نچ ا

لو

جدمت

آخری

آ کر

اے ماں جائی بہن زینب

م
ے گی
ق ی ل تو د یک ھ

حبیه میری جھکی ہوگی

خنجر

اے ماں جائی بہن زینب

تو دامن جاک ني کرنا

لہو کے اشک ني رونا

ییغمیر

اے ماں جائی بہن زینب

ب
ہ
ی
چ
ن
گی السے بر
تو جب
یک
ی
ھ
ج
م
ے نے سر
تو د گی ھ

رہیگا

حواہر

اے ماں جائی بہن زینب

اے شاکر اشک حوں رو لے

جہاں والے بہیه بھىلے

وداع ہونے کا وہ من ظر

اے ماں جائی بہن زینب

ذرا بھامو ِرکاب
میرا
جالییگا

بڑة

لعیه

ے
جائی یگ

ض بط

ني

کہتی تھی رو کر زینب مض طر ہائے حسی نا واۓ حسین
کہتی تھی رو کر زینب مض طر

ہائے

حسی نا

واۓ

حسین

برادر

ہائے

حسی نا

واۓ

حسین

ق ن ل ہو ا

ہیه

میرا

خاک میه ہے ییرب کے س نارے

ے میرے سارے سہارے
لٹ گئ

ینہا ہے زینب کوئی ني یاور

حسین

ے
ظلم کے کیس

ہائے

حسی نا

واۓ

ے ن ظارے
کیس

ے اتھاري گھر سے ج نازے
نکل

لٹ گ نا میرا پورا تھرا گھر

ہائے

حسین

دل میه تھی حسرت دولھا ب ناىه

ے تجھکو سجاىه
ہاتھى ه سے ا یئ

حسرپوه والے اے میرے اکیر

ہائے

حسین

ے ني برچھی کھا کے گرا ہے
سیئ

خلتی زمیه بر الل بڑا ہے

داغ جواه اور یاة ہے الغر

حسین

ہائے

حسی نا

حسی نا

حسی نا

واۓ

واۓ

واۓ

ے ني من طر
دیکھا ني خائے مجھس

ے
خا یئ

ے
لیئ

آب

برادر

اص غ ر

ہائے

حسی نا

واۓ

حسین

میرا

ب ناسا بڑب نا ہے

کون علم اور مشک سیبھالے

ب ناسے رہے اب کس کے جوالے

دالور

حسین

ق نل

ہوا

ع ناس

کرب و یال میه آب کے یدلے
مارا

گ نا

کون دالئے

معصوم

وي

دلیر

تچی کے گوہر

سىئے ہو تم پو یازوئے سرور

ہائے

حسی نا

ے
کیئ

ستمگاروه

ہائے

حسی نا

کون تجائے
ہائے

حسی نا

واۓ

کے
واۓ
ب ہ نا
واۓ

ے
نکل
حسین

کی خادر
حسین

آى اے یایا آى

اے یایا

میری مدد کو آى اے زہراء

ہے

خن ج ر

حسین

میرا

برادر

ني

ہائے

حسی نا

واۓ

محو

دعاء

تھا خان

یتمیر

میه ئے ني دیکھا ذ تح کا من طر

ب ناسا گال اور ک نڈ
ہائے

حسی نا

واۓ

تھا

خنجر
حسین

ستی اور ني
کی خ

ک نب ي

ُ
دکھ نا میه کس کس کو دوه دالسا

میرے

برادر

ہائے

حسین

جوار

حسی نا

جب دے سدا اک یار حسی نا

آے ہزاروه یار ني لب بر

حسین

ق ند

کجھ پو خیر لو

عالی قدر

جیتی میسر

غم

ہو

ے ساعت
تجھ

ني ہی وظیفہ ساکر ہے بہیر

حسی نا

واۓ

ہائے

حسی نا

کر لے

غم سرور کی ع نادت

ہائے

حسی نا

واۓ

واۓ

حسین

ے کوئی زینب سے
ک یا غم ہو برادر کا پو چھ
ے کوئی زینب سے
ک یا غم ہے برادر کا پو چھ
ے کوئی زینب سے
لٹ یا وہ بھرے گھر کا پو چھ
چھىلے میه بڑپ یا بھا  ،پائی کو برس یا بھا
ے کوئی زینب سے
ک یا حال بھا اصغر کا پو چھ
ابھارہ ج یازوں سے ز ہراء کا بھرا گھر بھا
ے کوئی زینب سے
غم آل ییمبر کا پو چھ
جب وقت وادع شہ نے زینب پي ن ظر کی بھی
ے کوئی زینب سے
اک حشر وہ من ظر کا پو چھ

صدے
ے ق
ے ،بھائی پي کیٹ
ے بھ
دو حاپد سے بیٹ
ے کوئی زینب سے
اپ یار دو دلبر کا پو چھ
زخمی بھی جبیه کینی  ،بینی بھی زمیه کینی
ے کوئی زینب سے
اور سجدہ وہ سرور کا پو چھ
ُ ُ
شہ روز کے پ یاسے کے حلقىم پي رک رک کے
ے کوئی زینب سے
حل یا پوں وہ خنجر کا پو چھ
ے اور تن سے شہ دته کے
سجدے میه دعاءگو بھ
ہوپا وہ حدا سر کا پو چھ
ے کوئی زینب سے

ُ
کیوں حشر ابھاپا بھا شببر کے السے بر
ماتم دل مض ظر کا پو چھ
ے کوئی زینب سے
سر طشت میه بھائی کا اور تخت پي ظالم بھا
ے کوئی زینب سے
پي ظلم ستمگر کا پو چھ
داعی کی اداء غم  ،عاشىر کو کہنی ہے
ک یا روز ہے محشر کا پو چھ
ے کوئی زینب سے
شاکر پي عزاداری میه کٹ یا کرم حاری
ے کوئی زینب سے
ہے مالک کوبر کا پو چھ

کیسا ق یامت خیز یي من ظر سینب نے دیکھا

کیسا ق یامت خیز یي من ظر سینب نے دیکھا
ظر بھائی کا سی ِر خنجر سینب نے دیکھا

عون دمحم اکیر و

اصغر اور بھائی

ع یاس

مارے گۓ
ے دوپہر میه سارے کوئی پہیه ہے پاس
ینہا ہے سہرا کا دلیر سینب نے دیکھا

ے یزھ کے سالم آخر
ے سے شبیر جو نکل
خیم
سینب نے شہ کے گھىزے کی بھامی لگام آ کر
م
ق یل میه جانے ہے ظرور سینب نے دیکھا

ِپکزی سے سینب نے ن ظر کی جب سىۓ م یداه
ے ہیه سخموه سے جور شہ ذی ساه
دیکھا بیٹھ
مارنے ہیه صب تیر اور یٹھر سینب نے دیکھا
ے کو سىنچو کیسی وہ ساعت بھی
مؤمنو ِاک لمح
پسل یاه ٹوٹ گئی مولی کی کیسی ق یامت بھی
شمر نے جب بھی ماری بھىکر سینب نے دیکھا
شہ نے کہا اے ظالم پس ِاک گھىنٹ پال پائی
ُ
ے پات پہیه مائی
ہاۓ مگر شبیر کی ا سۓ
ے یر بھیرا خنجر سینب نے دیکھا
خ سک گ ل

روح دمحم کی تیرب میه ہاۓ یزیئی بھی
ک ید چھری کے وار سے کیئی اپذا ہوئی بھی
جو مۓ
ے یي جلق ییمیر سینب نے دیکھا
ے بھ
ُ
شمر ابھا شیۓ
ے سے شہ کے شہ نے ک یا طجدہ
امت کی نخشش کی جاطر آخری بھا طجدہ
تن سے ک یا ظالم نے جدا ظر سینب نے دیکھا
سینب نے یي ظلم بھی دیکھا دپدہ ء مض ظر سے
کیئی بھی ظالم کو عداوت شب ِط ییمیر سے
ے السے کو لسکر سینب نے دیکھا
روپدنے بھ

ّ
ٹولی پہن اے بھ یا میرے ظر یي پہیه جادر
ال کے کہاه سے دوه میه کفن اے ماه جاۓ دلیر
خسم کہیه ہیه ظر ہیه کہیه یر سینب نے دیکھا

ف ہدی شہ جب فرمانے ہیه
غم کا ن یاه یي شی ِ
عاسىرا کے روس جو مولی طجدہ نجانے ہیه
پاد آپا ہے جب وہ من ظر سینب نے دیکھا

ے عزادار
کیس

آہ

ض یاۓ

کیسا ہوا

آسار

کرب و پال ہو کوفہ ہو پا سام کا ہو پاسار
ہر میزل یر پس ِاک مخشر سینب نے دیکھا

لٹ کے زینب آئی ہے
لٹ کے زینب آئی ہے

لٹ کے زینب آئی ہے

ُ
س
ک
بین تھ
ے یي د ھ یا کے میه کوه کہاه پاىه
ہائے میرے تھائی کو ڈھوپ ئڈے کہاه جاىه
اپ یا مني میه اماه کو کس طرح سے ِدکھالىه
دیکھى اب مدپني میه قسمت میری الئی ہے
لٹ کے زینب آئی ہے لٹ کے زینب آئی ہے
جس گھڑی جلی تھی میه ساتھ میرا تھائی تھا
قلب و ج ِان ح یدر
قاطمً کا بی یا
چھىڑ

کر

تھا سا ِي کرپالئی تھا

تھا دین
ے کو
مد ین

کا
کرپال

قدائی تھا
بسائی ہے

لٹ کے زینب آئی ہے لٹ کے زینب آئی ہے

مر

ے علی اکیر مر
گن

ے
گن

علی اصغر

الش قاسم مض طر
رن میه ہو گئی پامال
ِ
ِ
درپا

سى رہا ہے

پر ِای ِن ساق ِی کوپر

عون اور دمحم کو رن میه کھى کے آئی ہے
لٹ کے زینب آئی ہے لٹ کے زینب آئی ہے

یي ل یا

ہوا

ے جائے گا
کنني جب مد ین
ییمار

ے
کا قل

میه

آئے گا

اور عاپ ِد
َ
ے آئے کا کس طرح س یائے گا
جال ا ین
ت
زین ِب حسیه دیکھى اپک ھتیجا الئی ہے
لٹ کے زینب آئی ہے لٹ کے زینب آئی ہے

مدپني

جب
مر

گ یا

پ
ہیچوپگی ک یا کہوپگی لوگوه سے

میرا تھائی ک یا کہوپگی لوگوه سے

ے ع یاس ک یا کہوپگی لوگوه سے
ق ی ل ہو گ ن
آج میرے کتن
ے کو سام سے ِرہائی ہے
لٹ کے زینب آئی ہے لٹ کے زینب آئی ہے

ک یا

خیر تھی یي ظالم گھر میرا

ے
جالبی یگ

ے
میرے تھائی کے سر کو نیزے یي حزھابی یگ
ت
ھ
ت
ے
یج

ے
پہ یابی یگ

کو نیڑپاه
بشني لب
ُ
ُ
قاطمً کی دخیر ئے ہر اپذا اتھائی ہے
لٹ کے زینب آئی ہے لٹ کے زینب آئی ہے

مارا گ یا بھائی رن میه سینب جاۓ کہاه

مارا گ یا بھائی رن میه سینب جاۓ کہاه

گھر بار لُٹا

ہے بن میه سینب جاۓ کہاه

اے بھائی مدیني جاکے بابا کو میه ک یا ی یالىه
ّ
پوشاک ت مہاری دوه با ِدروه کے نشاه ِدکھالىه
ے لوگ وطن میه سینب جاۓ کہاه
پوچھی یگ

شبیر نے سر کٹوابا ع یاس نہر پر سىۓ
ے الئی بھی وي شارے نہادر کھىۓ
ہمراي جس
ِاک بھىل بچا ہے چمن میه سینب جاۓ کہاه

اصغر کا کِسی کو صدمہ اکیر کا کِسی کو غم بھا
ے کا کہیه ماتم بھا
قاسم کو کوئی روئی بھی دو لہ
کہرام بھا مرد و سن میه سینب جاۓ کہاه
ّ
کلٹوم نے ِدرے کھاۓ  ،باپو پي مصینت آئی
ُ
دسىار بھا جسکا جل یا سبجیر اسے نہ یائی
بھا طىق گراه گردن میه سینب جاۓ کہاه
ُ
روئی بھی سکیني ی یاسی خیموه سے دھواه ابھ یا بھا
السىه سے لہو نہ یا بھا  ،اس یاب و م یاع لی یا بھا
ے اسیر رسن میه سینب جاۓ کہاه
ہونے بھ

لیتی بھی کہیه پي جادر  ،چھىال بھا کہیه پي جالی
جلتی بھی کہیه پي مس ید  ،السىه کی کہیه بامالی
کوئی الش نہیه بھی کفن میه سینب جاۓ کہاه
ّ
ب
اماه کو س یاى گی میه ِان آنکھىه نے دنکھا من ظر
ے ییغ و خنجر
ے بھ
بھا الل ت مہارا ینہا اور جلت
ے تیر بدن میه سینب جاۓ کہاه
الکھىه بھ
بھر سمر نے ماری بھىکر  ،قرآن کے اوپر بیٹھا
خنجر پي جال ظالم کا پو شہ نے بچابا سچدي
بھائی بھا ر بج و محن میه سینب جاۓ کہاه

ّ
ُ
دی یا بھا صدائیه اس دم گودی میه شالى اماه
ّ
ہمت کو پڑھاى میری ِامداد کو آى اماه
اب آخری شانس ہے بن میه سینب جاۓ کہاه
چ
سچدے میه ھکی بیشائی اور آئی دعا ہویٹوه پر
سر بن سے جدا ہوبا بھا جل یا بھا لعیه کا خنجر
ے سىرج جابد گہن میه سینب جاۓ کہاه
بھ
گھىزوه سے کچل کر تیرا ک یا جال ک یا اے بھائی
سىنے رہے تم ریتی پر اور پي میه کفن دے بائی
جل یا رہا الشہ رن میه سینب جاۓ کہاه

ے لگ جاى
اے بھائی ملوگے بھر کب ِاک بار گل
ُ
ے پو آى
جائی ہے نہن ابھى با رخصت کے لیت
دنکھى آ نسىه پي ئین میه سینب جاۓ کہاه
ػ ہدی مولی کو با جشر شالمت رکھ یا
پي ش ی ِ
سینب کی دعاء سے ِابکو با روس ق یامت رکھ یا
کرنے ہیه بکاء جو خزن میه سینب جاۓ کہاه
پي ذکر س یا کر جب بھی شہ شیػ ہدی رونے ہیه
ُ
َ
دھرئی پي جشامی اس دم امالک چمع ہونے ہیه
ُ
ابھ یا ہے سىر گگن میه سینب جاۓ کہاه

مدينة جَدّنـا ال تـقبلينا
مدينة

جَدّنـا

قبول ہمکو ني

ال تـقبلينا

کرنا اے مدیني

ِّ
ني نوحي کر زہی تھی ام کلبوم

حزن حسرات لے کر آۓ م ظلوم

کرنا اے مدیني

ال تـقبلينا

قبول ہمکو ني

مدينة

جدّنـا
َ

آة کا ی یازا نواسا

ہوا ر بح وہ زن میه تھىکا ی یاسا

میسر ني تھا ق طرہء آب پی یا

ال تـقبلينا

اے

خب ر

نانا

کر دے نبی کو کوئی جاکر

تھا دل میه ظالموه کے کی یا کیني

مدينة

لُٹا

جدّنـا
َ

کرب و نال میه آة کا گھر

مدينة

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا

اے نانا ظلم وہ عاند ني ذھانا

ے میه طىق لوہے کا پہ یانا
گل

تھا کیسا صبر کرنے کا قریني

مدينة

اے نانا ني زکھی حرمت ہمازی

ہمازے سر سے جادز تھی ا نازی

چھ یاۓ نالوه سے مني کو حزیني

ے جب زن میه سروز
ادھر مازے گۓ
مبرا زنوز

سیم گازوه نے چھی یا

مدينة

جدّنـا
َ

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا

ال تـقبلينا

ادھر دھیس آۓ سب خیموه کے اندز

مدينة

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا

اے نانا ننہی شہزادی کے نوندے

ے
لعیه نے کان زخمی کر کے چھیۓ

طمابچي زخ ني کھائی ہے سکیني

ال تـقبلينا

ہمازا

ے والو
صہ ۓ غ م س ی ۓ
قّ

کسی کا جال ایسا ہو کبھی ني

مدينة

جدّنـا
َ

ہمازے جال پر جی تھر کے زو لو

مدينة

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا

دمحم شہ کا دامن تھام کر ہی

پ
ت
ہ
ک یازے قدس کے نچی یگ
ے ہم ھی

ہے دعوت ني بجائی کا سفیني

مدينة

ال تـقبلينا

عزاداز آ  ،ني مولی کی دعا لے

غم سروز میه اک آ یسىه پہا لے

ح ز ی ني

ال تـقبلينا

ملیگا

آتھ

ج ّنّتّ

کا

مدينة

جدّنـا
َ

جدّنـا
َ

وا

دمحماہ

وا مص یب تاہ

وا مص یب تاہ

بنت فاطمۃ در بدر پھرے

ے رن میه بے خ طا
شہ کا سر کٹ

بنت فاطمۃ در بدر پھرے

ے
ے مہر بک چھٹ
دبکھ کر جس

ُ
بے ردا کرے اے فلک اسے

روح مصطفی جان مرتضی

بنت فاطمۃ در بدر پھرے

درد غم سے منہ سب ابا ہوا

لے کے پھائی کا سر ک تا ہوا

شہر شام میه ہو کے بے ردا

بنت فاطمۃ در بدر پھرے

سر پہ شہ نہیه مجتبی نہیه

مرتضی نہیه مصطفی نہیه

ہوکے بے نوا ہو پہ کیوه پھال

بنت فاطمۃ در بدر پھرے

وا

دمحماہ

زلزلے میه ہو کیوه پہ نتیوا

کیوه پہ پھر

ہاۓ فوج شام چھین لے ردا

بنت فاطمۃ در بدر پھرے

روۓ شاہ کو دست میه ببی

ے
اور گل

ت
اُم ّ ِِی

پردے میه رہے ہ تد بے ح تا

بنت فاطمۃ در بدر پھرے

ُ
گ
دم ھٹا
چہرے پر

ہوا دل پھ تا ہوا

مَلے

جاک کربال

گھر

لُٹا

مل ِے

ہِلے

دست کربال

ہنس کے

ہوا سر

ُک
ھ
الِِِِِِ ہوا

بنت فاطمۃ در بدر پھرے

ومالانترہشابون

عم

السم

س
ے
بانو کا جگر تھراۓ نہ کیوں رہ رہ کے نبھل نے سے پہل
س
ب
ھ
ن
پ
ہ
ے
بانو کا جگر تھراۓ نہ کیوں رہ رہ کے ل نے سے ل
ے
جانے ہیں علی اکبر رن کو ارمان نکل نے سے پہل
ک
ی
ھ
پ
امت کی ش فاعت ل ہیں دی جاتی ہے ایسی قرباتی
بچوں کے گل
ے
ے ِچھد جانے ہیں ہاتھوں نہ مچل نے سے پہل
سرور کی حمبت ک یا کہ یا نہ سوگ م فدس دولت ہے
ُ
ے
اشکوں سے کلیجہ باک نو کر مرقد میں اتر نے سے پہل
آ یسو ہیں قلک کے نہ سننم ہر شب جو زمیں تر ِگرنے ہیں
ے
سببر نہ نوحہ ہوبا ہے ہر صیح نکل نے سے پہل

ذوق شہادت چھولے میں مچال نو یسلی ہو نہ شکی
جب ِ
ے
ے لپ یا ہی ل یا ہاتھوں نہ پہل نے سے پہل
باوک کو گل

بانو نے کہا روکر تربت نے صدا دوبگی

بانو نے کہا روکر تربت نے صدا دوبگی
ے نہ اگر اصغر بالوں سے جگا دوبگی
چو بک

نے شیر

ے آؤ مادر کو نہ تڑباؤ
چل

دربا سے ہ ٹا پہرا بانی میں بال دوبگی

نے رحم نے تجھکو چو اک تیر لگابا ہے
ُ
ب
ھ
ہے زحم تیرے دل تر اشکوں سے د ال دو گی

کجھ ماں نہ ترس کھاؤ نوں نو نہ بگڑ چاؤ
ے ہو اگر اصغر میں دودھ بال دوبگی
رو ٹھ

ے آؤ
کیوں چاک نے سونے ہو گودی میں چل
ے جھولے میں شال دوبگی
لوری میں ت مہیں د بک

چو دتر لگاؤگے مادر کو نہ باؤگے

فرقت ہیں تیری اصغر میں چان گوا دوبگی
خیم
ے ٹھی چال ڈالے ان ظالموں نے شارے
باس آؤگے جب بی ٹا سب چال س ٹا دوبگی

ے کی اب آس پہیں کونی
بی ٹا تیرے ملن
مر چاؤبگی فرقت میں ھستی کو م ٹا دوبگی

السم
ابونونطںیمآےکاکپرىالسمول
آئےہایپرىالسمول
ااّمںاہکںوہ ،ي
ع
ع  ،الےئ ںیہ اِک ي
ےلرک ےئگ ےھت اِک ي
ُ
وُپوھچ ہن ےسیک رمُع گذارى السم ول
اربک ےک ایبه ےک ِ
لِم ارامن اخک ںیم
اتیج بیصن اور ںیم اہرى السم ول
ب ربق ںیم
اِک ریت اھکےک وسےئگ ارغص ي
وہئ ےہ وگد امہرى السم ول
اخ يل
ي
ک نت ےس نیسح اک
دجسے ںیمرس دُجا ِ ي ا
رہ ںیم رِگہی و زارى السم ول
رکئ ي
ي

ک ونک رپ
داھکی رسِ نیسح وک زینے ي
آوھکنںےسوخںےکاکشےھتاجرىالسمول
ک دراب ِر اعم ںیم
ابزا ِر اشم ںیم ي
ک امرى السم ول
رھپئ ي
رہ ںیم الج ي
ي
اہئ رقبی ےہ
اتگل ےہ دیق اخں ےس ِر ي
گ ےہ وسارى السم ول
زنمل ہپ آ ي
گ
بسمغ ااھٹااھٹےکاے امں ںیمکھت ي
اب وگد ںیم ُسادو اہمترى السم ول
م انُس ایبں
ہی فیسِدںی ےسمغ اک ُحا ؔ ي
ُ
وہ وطل اِن ي رمع اے ابرى السم ول

ا
چ
دُکھُ یُاُ ُبانوُُ ُچ ُالوت ُ ُہےُ ُ ُاصغرُ ُ ُکاُ ُ ُہمُُُُُسےُُُُُُ ھراۓُُُُُلُُیوُُ
ُ

ا
چ
دُکھُ یُاُ ُبانوُُ ُچ ُالوت ُ ُہےُ ُ ُاصغرُ ُ ُکاُ ُ ُہمُُُُُسےُُُُُُ ھراۓُُُُُلُُیوُ
اےُ ُُکربل ُُہمُُکا ُُلٹُ ُلیو ُُجی ُبھرُکےُُُُہاۓُُُُس یاۓُُلیوُ
ُ
اے ُُالل ُُہوۓُ ُکیوه ُمجھُسے ُخ فاُُب یالىُُُنوُُُُاصغرُُمیریُخ طاُ
یي ُ ُ سچ ُ ُہےُ ُت مہیه ُُبانی ُُیي ُ ُِمال ُ ُ ُ جمیورُُُُُُمگرُُُُ ُبھیُُُُُُیيُُُُُ ُُ دکھ یاُ

ب

ب

کیوه ُ ُ َنُ ُمیه ُ ُماهُُکو ُ ُچھىز ُ ُگیوُ ُُاور ُُُآُُُ َنُُُگور ُُ ُبساۓُُُُُلیوُ
ُ
بی یاُ ُعلیُُاکیرُُسنُُلو ُُذراُ ُکجھ ُُدھ یان ُہےُُُُچھىٹےُُُُُُبھانیُُُُکاُ
کمُ ُِسنُ ُہے ُُابھیُُیيُ ُم ِايُل فاُ ُہے ُُراتُُُبھ یابکُُُُاورُُُصحراُ
گرُ ُبی یدُ ُسےُُڈر ُُکر ُُچوبکُُپڑےُُتمُدھرُُکرُُُہابھُُُُبہالۓُُلیوُ سالۓ

چھ ُمايُ ُکے ُِسن ُُمیهُدودھُ ُچھىباُ ُماهُُُچھىٹُُگئیُچھىباُچھىالُ
گردنُ ُ ُُیي ُُستم ُ ُ ُُکاُ ُ ُ ُُتیرُ ُ ُ ُلگا ُ ُ ُُاف ُ ُ ُچلّوُ ُبھرُُُُُُُبانیُُُُُیيُ ُُِمالُ
ےُ ُسےُ ُِسنُمیه ُُاےُ ُبی یا ُُتمُک یاُ ُک یاُُر نجُابھاۓُلیوُ
ِاس ُ ُننہ
ُ
ےُلبُويُخسکُسباهُ
ويُسى ُِسُع طشُويُبھىلُسیُچاهُويُسى کھ
ےُحیراهُ
وي ُُتیرُ ُچالُ ُُکرُکےُُوي ُُکماه ُُھمتُُیي ُُتیریُسبُ بھ
ےُُپرُُُکھاۓُُُلیوُ
ےُ ُُہوۓ ُُاے ُ ُب یاسے ُُاصغر ُُتمُُتیرُُُ گل
ھنست
ُ
ہے ُُرات ُ ُبھ یابک ُُنو ِر ُ ُن ظر ُُُ ،اورُ ُُسىباُُُُُُجنگلُُُُُُاےُُُُدلیرُ

ب
خینُ ُُآننگاُ ُ نُ ُماهُ ُکیوبکرُ ُغربتُُیيُُُُتیریُُُُبھی یاُ ُہےُُُُُچگرُ
ننہانی ُُمیه ُُجبُُدمُ ُگھیراۓُُُ ُماباُ ُ ُ ُُ کوُُُُُُباسُُُُُُُبالۓُُُُُلیوُ
ُ

ىق ُُشہادت ُبھا ُُاصغر ُ بھ
ےُدپرُسےُچھىلےُمیهُمض ظرُ
ک یا ُُس ِ

خسرت ُُکیُ ُن ظرُ ُبھی ُُسىۓ ُُبدرُ ُکھانیُُُیيُُُپرسُُُمجھُُُُدکھ یاُُپرُ
آغوشُ ُُمیریُ ُُوپراه ُ ُُکرُکے ُ ُُجنگلُُُُُکیُُُُُگودُُُُُُُبساۓُُُُلیوُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

دکھ یا بانو

روکر

نولی

اصغر

کا

خالی

جھىال ہے

دکھ یا بانو

روکر

نولی

اصغر

کا

خالی

جھىال ہے

اب کس کو جھالۓ یي مادر معصوم قبر میه سىبا ہے
ے سے ل یکر بے شبر کو الئی گودی میه
زینب جب خیم
کہتی ہوئی شہ سے ما ہیء بے آب م یل یي تڑپ یا ہے
ے کوتر والے
گودی میه اٹھاکر اصغر کو ہیه رن میه خل
ہے کوئی جو دنوے نبر اسِے بچ ّي جھ ماہ کا سسک یا ہے
اے کوفے والوه ک یا تم میه اوالد کسی کو ہے کہ نہیه
خنت کا ضامن تم سے ِاک ق طرہ بائی کا خاہ یا ہے

ہاٹھىه میه اٹھاکر اصغر کو شببر بے سب کو ِدکھالبا
من طر ٹھا ہاٹھ میه ش
مس ہدی کے حشر کا مشبری آبا ہے
ِ
ک
ن
ھ
ج
ی
حرمل بے ابک باوک ینچا ھی گردن کو ھ ید ل یا
ش
شببر کا دل تڑبا اس خا بس مجھى ق یامت تربا ہے
ل یا جون ابل یا

ِچلّو

میه اور آسماه تر شہ بے ٹھینکا

ک یا شان ہے ابک ق طرہ ٹھی لہو یي روۓ زمیه تر ِگربا ہے
پب ہاٹھ کو جوڑے اشارے سے کی عرض ہوه جھىبا میه ٹھی شہ ید
ترہ ِان ہدی بے یي نکتي ہم اہ ِل عزا کو س یابا ہے
ہے ط فل مبرا عظمت واال بے دفن یي الشہ کیوه کر ہو
یي سى بچ کے شہ بے جھىئی لچد کو کھىد یي بچ ّي شالبا ہے

اے کرب و بال گودی میه نبری ابک جھىئی اماپت رکھ یا ہوه
رکھ یا نو ح فاظت سے ِابکو یي مبرے خگر کا بکڑا ہے
شببر کے داعی ترہان دیه جب آہ و بکا کی مچلس میه
م
تڑ ھت
ے آبا ہے
ے ہیه اصغر کا ق یل ابک نقشہ شا مت
اے مولی غالموه کو یي نبرے غاسىر میه نو بخشىا دپ یا
یي کہہ کے شہ ید ہر اک شہ کے قدموه میه سر کو جھکابا ہے
ہے رب سے دغا ہو طىل ن فا ترہان ہدی کی الکھىه ترس
بس یي ہی ییول کے دل میه شدا ہر لمچي ہر آه آبا ہے

چ
رو رو کے پو ھتی ہیه باپو شہ زمن سے
چ
رو رو کے پو ھتی ہیه باپو شہ زمن سے
کڑبل جواں کی میت کس طرح الۓ رن سے
چھىال جو خالی دیکھا رو کر سکیني
ّ
اماں ہمارے اصغر اب بک ني آۓ رن سے

پولی

مہماں بال کے رن میه سب ِط نتی کو مارا
ایسا سلوک کوئی کربا ہے بے وطن سے
ُ
بے چین ہے سکیني اور سایس رک رہی ہے
ایسا گال شقی بے بابدھا ہے پوں رسن سے

ّ
ِدرے ني مار

ظالم سجاد باپواں کو

ابک گل یہی ہے باقی گلزار ننجین سے

افسىس شہ کی میت عرباں پڑی ہے رن میه
دوپوں جہاں کا مالک مح تاج ہے کفن سے

ومالان
یلعزنیااعلدبنی

عم

السم

ے
اعداء حرم کو م ثل گنہ گار لے گئ
ے
اعداء حرم کو م ثل گنہ گار لے گئ
ے
مجرائی بے رداء سر بازار لے گئ
لکھا ہے سر حسین کا روبا تھا طشت میں
ے
س ثدانیوں کو جب سر دربار لے گئ
مادر لپٹ کے تربت اصغر سے کہتی تھی
ے
مجھکو نہ ساتھ اے میرے دلدار لے گئ
ے زار زار
اصغر لپٹ کے جھولے سے روبے تھ
ے
جب ماں کی گود سے شہ اترار لے گئ

ک
م
ث
ق
ھیچیں مہار اوبٹ کی ل سے سام بک
بار گراہ

یوں عابد

نیمار

لے

ے
گئ

ے
بالو سے منہ جھ ثابے ہوبے اسک ثار تھ
مجلس میں جب حرم کو ستمگار لے گئ
ے
جانیگا یو
سن

انیس

مقرّر

ل جییو کے ح ثدر

بہیشت میں
ّ
ے
کرار لے گئ

جم کے امام زیو الع با ساربان ہے

جم کے امام زیو الع با ساربان ہے
ے ہيۓ کين و مکان ہے
ے بۓ
جو کے لۓ
بیمار

کربال

کي

کرو

باد

مؤمني

ے ہمکي ش فا کا گمان ہے
صدقے سے ج بک
بابا سے لیۓ
ے آۓ رزا کي مریض یٌ
ویران جب ہيا یٌ بھرا جابدان ہے
ے رزا دوه تمکي کہا رو کے ساي نے
کیس
ته ہي امام ته سے ہدی کا نِشان ہے

یڑھ کر سالم آخری شہ نے ِک با وداع
آل ع با کے زیو کی ب بالئی سان ہے
ِ
کربا بہو علی کی حمابت ته ہر گھڑی
زبنب سے بيلے س ِاي دیو ج ِان جہان ہے
ے سته
جب شہ ہيے شہ بد عدو نے کۓ
صجاد یر جي مض طر  ،خزیو  ،با بيان ہے
ے میى ہے بیڑی ہے باوه میى
طًق گراه گل
ِ
اور ہتھکڑی میى ب بدھے امام الزمان ہے

ے آي
ے جلی بگ
ے باىه ہے کیس
مدنف ہے ب بگ
جاروه کے بیچ دیکھً یٌ باطك قرآن ہے

یٌ خستٌ جالی دبکھ سما کنيه یٌ ِگر یڑا
جيرش ب ِد جق گہو میى ہے اور ساربان ہے
ّ
ے ہے
ِدرے بھی کھانے جانے ہے ب بدل وي جلۓ
بھر بھی امامی سان میى ہے آن بان ہے
روۓ بہت خسیو نے جالیس سال بل
ہه فقرا

غربني کے یٌ مہربان ہے

ّ
ُ
ص جا د ب ھ
ے تماز میى ابکي بھا نس سکيه
ُ
س ِان زبير ابکی دعا کا ب بان ہے
زیو الع با کی سان کے مظھر یرہان دیى
ے غه خسیو کے یٌ درم بان ہے
ر ہۓ
ِ

کر کے جمع مدبنٌء سًرت میى ساي نے
ک
ھ
کربن کا نقشہ ییچ ش بابا ب بان ہے
عام

ُ
چھڑاوے ابکي ہزاروه یرس جدا

باقی بي رکھ با نس یٌ صداۓ زبان ہے
بابدی بنيل وار دے ميلی نے جان بي
ميلی کی ہی بي دی ہيئی یٌ بیری جان ہے
صليات مضطفی کے اویر  ،مضط فیو یر
ج بک
ے سب ِک بان ہے
ے ب باۓ گۓ
ے لیۓ

السم
ِدای ِر اشم ںیم اعدِب اک احل ایک وہاگ
اریس وطق ںیم امیب ِر رکالبء وہاگ
وطلی راہتس دیپل اخُبر ںیم ےسیک
پ
ہ
ِ
ِ ن ےک ڑیبایں اخومش وه الچ وہاگ
اہکں ےس دنف اک وہ ااظتنم اے اباب
ہی وسچ وسچ ےک اجسد رو راہ وہاگ

چ
ن
ل
ھ
نیسح ریتےس ي وہےئ ہی اید آای
وج راہِ اخر ہپ اکاٹن وکئ اگل وہاگ

وزنےسوطقےکرگدنيکھجوہئوہگ
ای وه زنیم ہپ ایپروں وک ڈوھڈنات وہاگ
وکئ اچچ وک رہن ےس الُبےک الےئ ذرا
ن
م
چ
اط ے رمش ہنیکس وک امرات وہاگ

نےکآلےکرسںیمںیہےلگابدنںیھ
ب

رھبے ابزار ںیم زبنی اک رسالھُک وہاگ
ِساں ک ونک ہپ ریبش اک ےہ رس آےگ
اور اُےکس ےھچیپ اریسوں اک اقہلف وہاگ

سن
ھ
ب
يکالشوتےبدنفوےبنفکہرہ
ِ
ب
چ وہاگ
رگم ک اک وت ہمیخ ب لج ُ ا

ک ن ُُ
ِ
ِ
ھی
ُساگ اُڑجا ک اک  ،ک ک ي ل
ِ
رگم ک اک وت وھجال اُڑج ایگ وہاگ

رباہندںی الستم ںیہمت دخا رںیھک
ِ
پ
م
س
مغنیسح اک قح ے ہ اداء وہاگ
ِ
ُح ؔم اجنت اپاگیئ
مغِ اہجں ےس ُ ا
مغِ نیسح وج ِدل ںیم ریتے اسب وہاگ

السم
بش ادنریھى اورزنمل ُدور ےہ
اجےئین تمسق وک ایک وظنمر ےہ
اپؤں ںیم زریجن ےہرگدن ںیموطق
ِ
ب ِک دقر وبجمر ےہ
اسرابں ھ
ےب ِرداء اُوٹنں ہپ ےہ ِ
آل ن ھ
ھ
ی دوتسر ےہ
وکویفں اک ایک ھ
ہی اریسى

اک این اپای امل

ہ ومغں ےس وچر ےہ
ِدل وت ےلہپ ھ
م ِء رحصا ےہ ِ
ویم رشح ےہ
رگ ھ
اور رہ اِک بش بشِاعوشر ےہ

ِ
ِکرطح رکےت دنف الوشں وک رھپ
بج نفک ےہ اپس ہن ُ
اکفور ےہ

رس ےہزینے رپ دنلب اُاکس بضغ
ک آھکن اک وج ونر ےہ
یفطصم ھ

ب وج
رکالبء ےس اشم کت ُگذرى ھ
ِذر اُاکس درد ےس رھب وُپر ےہ

ب ےن اہک
ِدل ڑتپ اُےھٹ وج ھ
وھپپ اب اشمکتن ھي ُدور ےہ
اے ھ

رشح کت تنعل ڑپھتنگے ھجت رپ بس
ُ ِ
رمش وت ِک ابت رپ رسمور ےہ

ایک مغِ َدوراں ےہ اےنپ اسےنم
ِدل مغِ ریبش ےس ومعمر ےہ
ک
ایک وه دںیھکی اشن فیسِدنی ھ
ضغب ےک ےعلق ںیم وج وصحمر ےہ
نتجنپ ہپ رھک زع دادار آس ُ وت
لضف اُاکن قلخ ںیم وہشمر ےہ

ے
عابد کے رک رہے ہیں قدم شام آ گۓ

ے
عابد کے رک رہے ہیں قدم شام آ گۓ
ے
پیروه کے کہہ رہے ہیں زخم شام آ گۓ
بابا کی الش دشت میں بامال ہو گئی
ے
بیمار کے ہے دل پہ الم شام آ گۓ
الشہ تو کربال میں تڑپ تا ہے خاک تر
ے
پیزے پہ سر ہوا ہے علم شام آ گۓ
ہوبٹوه پہ کہف  ،چہرے پہ خوه کی لکیر ہے
ے
بار یخ ہو رہی ہے رقم شام آ گۓ

باىه میں پیڑی ہاٹھ ہیں ز جییر میں اسیر
ے
گردن ہوئی ہے طوق سے خم شام آ گۓ
تپ تا ہوا یخار ہے  ،چھالے ہیں باىه میں
کیس
ے
ے امام تر ہیں ستم شام آ گۓ
کرب و بال سے اشک بہہاتے ہوۓ سبھی
ے
زبنب کے شاٹھ اہ ِل حرم شام آ گۓ
رسی پ تدھی ہے ہاٹھ میں باقر امام کے
ے
پہ ظلم ہے خدا کی قسم شام آ گۓ
ے سر
بازار میں ہے باتو و کلٹوم پ تگ
ے
آئی بہیں عدو کو سرم شام آ گۓ

دربار میں تزبد کے زبنب کا ہے خ طاب

ے
باظل کا کھل رہا ہے ٹھرم شام آ گۓ
ے سکینہ کو مار کے
ے گوہر طما یچ
چھیۓ
ے
بازي ہوا بٹول کا غم شام آ گۓ
بابا کا سر ہے بنہی رقنۃ کی گود میں
نکل
ے
ےگا ٹھوڑی دتر میں دم شام آ گۓ
ے حسامی ک تا پ تاه
ترہان دیں تے ا یس
ے
ے کہ ہم شام آ گۓ
ایسا لگا کہ جیس

السم
رکب و البء ےس ےلکن اجسد ےتلچ ےتلچ
اور رو رہ زبنیِ اناشد ےتلچ ےتلچ
رکب و البء ےس ےلکن اجسد ےتلچ ےتلچ
ن ےکالےشلتقم ںیمےبدنف ںیہ
ِ
آل ب
اباب ک الش رن ںیم ےبوگر و نفک ےہ
اعدب وک آ راہ ےہ ہی اید ےتلچ ےتلچ
رگدن ںیم وطق اھبرى امیبر وک انہپای
ڑیبى ںیم اور رنس ںیم دیقى اُےس انبای
اُتّم وک وج رکےگنی آزاد ےتلچ ےتلچ
ںیہ اسرابن دیپل اکوٹنں رھبى زںیم رپ
اکاٹن الکِنےن وک ُرک اجےت وج ںیہک رپ
وت امرےت ںیہ ِد ّرے ب ّجاد ےتلچ ےتلچ

ئ
ئ
چ
ن
ھی
رسےس ِرداء امہرے ي گ ےہ اھبئ
ئ
ِد ّروں ےستشُپ زخ،رسںیم ےہ الکئ
زبنی انُسر ہ ےہ ُرو داد ےتلچ ےتلچ
لتقمںیم اسرى الںیش اپامل وہچ بج
ئ
ج دی بس
اابسب و امل اٹُل ےمیخ ل ب ا
ےبرھگ وہےئ ںیہرھگےک ارفاد ےتلچ ےتلچ
اجس ِد انوتاں ک دنسم وک بب الجای
زینے ک ونک رپ رس ریبش اک ڑچاھای
ُ ش
لکشم کاء رکو اب اِدماد ےتلچ ےتلچ
م
ج
ن
ُ
م
ب
ج
ھ
ک
ابعس ت اہکں وہ و اط ے امرے
ئ
اباب ےن وج دی ےھتےنیھچ وه وگوشارے
رکئ ںیہ ویں ہنیکس رفاید ےتلچ ےتلچ

وھچئ س اِک رہیق ںیہ ہنشتاکم دوھکی
ڑکجے وہےئ رنس ںیم ابرق اامم دوھکی
ن ک اوالد ےتلچ ےتلچ
اور زمغده ب
ئ
دراب ِر اشم ںیم بج تنبِ وتبل آئ
ئ
ےبطخ ںیماظوملںوک دیحر ک اشں ِداھکئ
ابلط ک ویں الِہدى ُبباد ےتلچ ےتلچ
رباہندںی ہش ک رک رمع وطل ایرب
ِ
اعل دقر اک انہک رکان وبقل ایرب
ہی رعض ےہ اسحؔم اِراشد ےتلچ ےتلچ

ے تھ
ے سین العابدیه تم کو س تا کے ک تا مال
ک ہت
ے تھ
ک ہت
ے سین العابدیه تم کو س تا کے ک تا مال
مس تد نبی کی کوفیوه تمکو جال کے ک تا

مال

ے حسین کچھ تھی ني سىنچا ظالموه
کس کے نواسے تھ
تیر و تیر لگا لگا سخمی ب تا کے ک تا

مال

تھی ننجین کی بانچوی ني ِاک نشانی ہاۓ ہاۓ
قیر نبی کا تھا چراغ اسکو نچھا کے ک تا مال
ِ
ے
ے ستم ني کر سک
نصرانی اور یہودی تھی ا نس
سر کٹ گ تا نو تیزے پر اسکو چڑھا کے ک تا مال

ے
کچھ دشمبی کی جد تھی ہے بابا شہ تد ہو گت
السے ني اس غربب کے گھىزے دوزا کے ک تا مال

ے ني وہی حسین
ے تھ
نشت نبی ني بار ہا چڑ ھت
شمر لعیه نو ہی ب تا خنجر جال کے ک تا مال
ِ
معصوم کو ڈرابا ہے کیوه آنکھیه نو ِدکھابا ہے
ے گوہر سخمی ب تا کے ک تا مال
کیوه کانو سے چھت

ے پزبد بد
ذاکر حسین ک تا مرے خود مر گت
بے وجي بے قصور کا خون یہا کے ک تا مال

ُلٹا

ہوا ایک قاقلہ رن سے چال کہ تا ہوا

ُلٹا

ہوا ایک قاقلہ رن سے چال کہ تا ہوا

اے کریال اے کریال اے کریال اے کریال چافظ چدا

ے
ے اصغر بھی تجھکو دے چل
اکبر بھی تجھکو دے چل
ے
عون و دمحم کے عوض کجھ داغ دل پر لے چل
ک تا خوب یي تحفہ دیا اے کریال اے کریال

آیا یہاه مہمان بھا  ،اسالم کا ایمان بھا
خق کے نبی کی چان بھا  ،خود بول تا قرآن بھا
یامال اسکا تن ک تا  ،اے کریال اے کریال

ے س ِاہ امم  ،سر ہو گ تا انکا قلم
سجدے میه بھ
یانی کے یدلے چلق یي  ،خنجر کے رگڑوه کا ستم
یي حشر بونے کیوه سہا  ،اے کریال اے کریال
کیسی یہاه سادی ہونی  ،یک لخت پریادی ہونی
اک یل کی دلہن بھی یہاه  ،دوجے ہی یل نیوہ ہونی
مہ تدی کے یدلے خوه لگا  ،اے کریال اے کریال

دولت

رسىل اہلل

کی  ،عبرت علی ہے ماہ کی

نے پردگی کو دیکھ کر حشرت سے صب نے آہ کی
بھا طىق میه خق کا گال  ،اے کریال اے کریال

م
ج
اک ش فا تبری نبی
ایسی جزا ت ھکو لی  ،چ ِ
ے کی ہم رتبي نبی
ارض یال بھی بو مگر کعب
ِ
شببر کی ہے یي ع طا  ،اے کریال اے کریال

ِاس ح تد ِر یا چبز پر  ،مولی کے بوحي ِگبر

پر

احسان ہے رب کا پڑا  ،کریا ہے خو سام و سجر
شببر اعظم کی ت تا  ،اے کریال اے کریال
ِ

السم
ےل ےک اِک اقہلف زمغده اسرابں لچ راہ ےہ
راہِ رُپاخر رپ ےبسک و انوتاں لچ راہ ےہ
وطق رِگاں
زریجن اور دتسِ الرغ اہکں رگدن ںیم ڈاال ےہ
ِ

ن
ہ
ائ ںیہ اپؤں ںیم ڑیبایں زومخں ےس اھچولں ےس ےہ وخں رواں
ِپ ي

رکےک رکشِدخا دنی اک اپابسں لچ راہ ےہ
ک
ہ
نِج ےک وےلیس ےس ِ
ابدنہ اُےکن رنس ںیم ےلگ
شم ےلٹ
آل ادمح ےلپ
ُلواٹ اُںیہن  ،اُےکن ےمیخ ےلج انزوں ںیم لک ِ
آج وه دردبر دتش ںیم اکرواں لچ راہ ےہ
ابعس ےسیج اہسرے ےئگ وعن و دمحم ےس ایپرے ےئگ
ربچ ےس اربک امرے ےئگ ارغص دحل ںیم اُاترے ےئگ
ي
وھپلوج ب ےئگ ےل ےک وه ابابغں لچ راہ ےہ

ریبش وت ےبنفک ِرهےئگ الےش

سب

ھ يي ےبدنف ِرهےئگ

اپامل ہنشت دنہ ِرهےئگ رن ںیم دیہشوں ےک نت ِره ےئگ
ن
اوراوسفسرسبساک ِ
ونک ِساںلچراہےہ
وبل اے ہنیکس اب آاگیئ وکن ؟ ےنیس ہپ ےھجت ُُسااگیئ وکن؟
ن
چھ يی ننی ن
نگے ُدر وت اچباگیئ وکن؟
اپئ الاگیئ وکن ؟
درای ےس اب ي
اھبئ لچ راہ ےہ
مغ ہنرک،مغ ہنرک ،اسھت ي
ابون ےلگ ےس اگلےئ ےسک؟ اور وگد ںیم اب ُُساےئ ےسک؟
وھجال ےہ اخ يل الھجےئ ےسک ؟ راوتں وک ولرى انُسںیئ کِسے؟
ایکےہارغصںیہناسھتوھجالوتامںلچراہےہ
اب کلُمِ اشم آاگیئ رجن و امل اگم اگم آاگیئ
زبنی
ي
اظمل اک دراب ِر اعم آاگیئ زبنی وک الؤ ایپم آاگیئ
وسےتچ وسےتچ ہی ااممزامں لچ راہ ےہ

ہ
ہ ابدخا
ےسیج ےھت ومیل رباہنادہلی ںیہ فیسدںی وےسی ي
م دِفا رانھک الستم اِںیہن رب دسا
وَساں ےس اِن رپ ُ ا
ُح ؔ ي
ن
اقہلف ابںیقیل ا ِاکن وسےئ ِجاں لچ راہ ےہ

مجرا اسے جو الغر و رنجور تن بھی ہے
مجرا اسے جو الغر و رنجور تن بھی ہے
مب
جوس طىق بھی ہے اسیر رسن بھی ہے
ِ
ِ
ے اوپٹ پر
پ یدل تو آگے آپ ہیه اور پبچھ
غریان سر بھىبھی بھی ہے ماں بھی بہن بھی ہے

ے سر
ے لوگ دیکھ کے زپنب کو پ یگ
ے بھ
کہت

یي پن ِت فاطمي بھی ہے شہ کی بہن بھی ہے

ے زخم کھا کے لعینوں سے رن میه شاہ
ے بھ
کہت
رسىل زمن بھی ہے
جز میرے کوئی سب ِط
ِ

عاید نے جب کہا کہ یي غسل و کفن ِمال
یایا شا میرے کوئی غرپب الوطن بھی ہے

توں وق ِت دفن آئی سر شاہ سے صدا
بی یا یي روؤ خاک سے بہیر کفن بھی ہے

خلدی ہ یا

چھری کو ستمگر کہ یي دہن

زہرا کا بھی علی و پبی کا دہن بھی ہے

مقنول ہو ابیس وہ جس کی زیان

پر

حم ِد خدا بھی ہے صف ِت پبجتن بھی ہے

مجرئی ق ید سے جب عابد بے پر چھىبے
مجرئی ق ید سے جب عابد بے پر چھىبے
شام میه شىر ہوا

آل

پیمبر چھىبے

بانو فرمائی تھی ہاتھىه سے اجل کے ہے ہے
ے اور ني اصغر چھىبے
ني نو اکبر ہی بچ
ے وقت وداع
شہ بے زپنب سے کہا مل کے گل
لو بہن تم سے ہم اب با دم محشر چھىبے
ب یب یاه کہتی تھی کیوه اوبٹ ني در در ني تھریه
سر ني وارث ني رہے ق ید ہوئیه گھر چھىبے
کان کے درد سے ک یا بالی سکیني پڑئی
بد گہر کے ني مگر ہاتھ سے گوہر چھىبے

ے تھر کر نفس سرد حسین
رن میه فرمابے تھ
مجھ سے ک یا ک یا مبرے اس دشت میه باور چھىبے
ے تھ
ے ح سی ن
ني غم اکبر و ع یاس میه کہت
آج ح یدر سے چھ یا

آج

پیمبر چھىبے

ے غم سے افسىس
ے تھ
ے کی شہ کہت
الش پر بیت
بعد اتھارہ پرس کے علی اکبر چھىبے
آرزو ني ہے کہ ہنگامہء محشر میه ابیس
ہاتھ سے مبرے ني دامان پیمبر چھىبے

ے زنداه کے سزاوار ني تھ
واجب الرحم تھ
ے
ے زنداه کے سزاوار ني تھ
واجب الرحم تھ
مجرئی اہ ِل حرم

ے
قان ِل نازار ني تھ

بولے عاند کہ قداۓ شہ دیه غیر ہوۓ
ے
ِاک ف قط ہم ہی شہادت کے سزاوار ني تھ
ے ا یس
شاہ فرماتے تھ
ے ہیه ہمارے انصار

ے
نانا صاجب کے تھی ِاس طرح کے انصار ني تھ
تیر اصغر کو جو مارا بو کہا سرور تے

ّ
ت
ے
ے بو گنہگار ني ھ
ہم گنہگار تھ
ے بچ

شکر ہی شکر

نکل تا تھا لہو کے ندلے

ے
دہن زحم ندن دندہء جوه نار ني تھ
شہ کے دانتوه پر چھڑی رکھ کے کہا ظالم تے

یک ُ
ت
ش
ے
ے د ِر ہوار ني ھ
ہم تے ِاس طرح کے د ھ
ے مولی کے رفتق
صبح عاشىر نلک شاتھ تھ
ے
ے ِجلودار ني تھ
ے تھ
عصر کے وقت ا ک تل
ے
کہا زہرا تے قلک میه تے س تانا تھا کس
ّ
ت
ے
ے بو ِاس آقت کے سزاوار ني ھ
میرے بچ

گل سے نلؤوه کا ني عاند کے ہوا تھا اجوال
ے
کون شا چھالہ تھا وہ جس میه کہ دو جار ني تھ

گر م ِسبح دو جہاه کا ہوا ِافصال انیس
َچ
ب
ت
ّھ
ک
ن
ج
ے کہ یس
ے
ے ھی نیمار ني ھ
ا ے بوه ہو گ

امیمت ونہح

ت
م
ام يونہح
ےلاجرےہںیہ اظملاجس ِدانوتاںوک
وبجمرویبیبںےکاسالراکرواںوک
اسیکےہ ےہو ،ہیانمےکاملسمں
دیقيانبرےہںیہاُتّمےکاپابسںوک
پتےسنتو ِجگرںیماِکآگسگلےہ
ملتيںیہنےہراتحراوہںںیماسرابںوک
اکوٹنںہپےتلچےتلچاپؤںوجڑلڑھکاای
ش
ق
وکڑا يےنامراےبآسامہمںوک

ہیوطق،ہیالسلِس،امیبررپمتسےہ
ابوھکلدےاےاظملاِسہقلح ِءرِگاںوک
بجاسےنمرظنےکآک يھياپ
روےتےھتایدرکےکاجسداباباجںوک
دیساوینںےکرسرپوک ںیہنےہاچدر
رسحتےسدےتھکیںیہےبرمحآامسںوک
ادیموارِزایرتےہاکیہیزعاؔدار
ومیلالُبودرہپاِساےنپونہحوخاںوک

ملہچ ومالاننیسح

عم

اربعین کے
اربعین کے

سىگوارو الوداع

سىگوارو الوداع

شاہ دیه کے دوست دارو الوداع

ہوا

الوداع اے اشک بارو الوداع

کہہ رہے ہیه مرقدو پر اہل بیت

قاطمي زہرا کے پ یارو الوداع

خات مي با خلیر

چہلم

کا

دست سىبا باس بستی بھی نہیه

بے دباروں کے مزارو الوداع

کربال کے خابد کو سىپ یا ت مہیه

عرش اعظم کے س یارو الوداع

اکیر و اصغر علی کے ضامتی

نو جوانو

جوارو الوداع

کہتی بھی زبیب یي قیر شاہ سے

تم بھی زبیب کو پکارو الوداع

شیر

قیر سے آواز ہوتی ہے بل ید

لو نہن زبیب شدھارو الوداع

گھر کہیه  ،قیریه کہیه  ،کنبي کہیه

اے عرببو بے دبارو الوداع

بخنبي مرھم یي زخموں کا ہوا

مرپضی کے رشبي دارو الوداع

قیر پر بیٹھىبگی زبیب بے کہا

ماں وطن خاتی ہے پ یارو الوداع

ت
م
ام يونہح
آج ملہچ ک وہئ سلجم اپب
الہ سلجم ںیم ےہ اممت ک دسا
ایانیسحایانیسحاینیسح
اے دیہشِ رکالبء اممت ریتا
آامسونں ںیم وہا رباپ دسا
ایانیسحایانیسحاینیسح
الوھکںےکرکشل ےس وہ ڑلات راہ
ِصرف اہنت ےب اہسرا ونیبا
ایانیسح ایانیسحاینیسح

قلح رپریتے لچت بج ھ لچوري
رو راہ اھت ہمیخ ںیم ہبنک ریتا
ایانیسحایانیسحاینیسح
اید ےہ ریتا ڑتانپ اینیسح
ٹک راہ اھت راہ قح ںیم رس ریتا
ایانیسحایانیسحاینیسح
وہگ آابد ہش ےک مغ ےس ھ وت
ھگن
ن
ج
ي ےہ ہی دسا اے رکالبء
ایانیسحایانیسحاینیسح
اپئ رھب رک ت وہ ایپاس ہ راہ
ااسی اھبئ ابواف کِسکوو ِ لم
ایانیسحایانیسحاینیسح

بج لچ ریبش رپ وُبت ھ لچوري
رو رہ ت رعش رپ امں افہمط
ایانیسحایانیسحاینیسح
رک داعء دیحر ہشیمہ رہ ڑھگي
ل
ھ
اشدامں رہ دم رےہ داع ا ھدی
ایانیسحایانیسحاینیسح
حلن-ای امامل حق موالنل حسنی

عاشور کے

ُ
ہ
چ
دن م ظلوم ل ٹا یہ اسکا لم آیا ہے

ُ
ہ
چ
عاشور کے دن م ظلوم لٹا یہ اسکا لم آیا ہے
ُ
ہ
چ
سجدے میں گال جسکا کایا یہ اسکا لم آیا ہے
ے سے لے کر
جو وعدہ نبھانے آیا تھا گھر تھر کو مد نن
ُ
ہ
چ
جو مہماه ب ٹا کے لویا گ ٹا یہ اسکا لم آیا ہے
حر جون حبیب اور شہ کے سب انصار ہوۓ رن میں قریاه
ُ
ُ
ت
ہ
چ
سھیر سا سا ھی جو بچھڑا یہ اسکا لم آیا ہے
ُ
ے سنیب کے حزادے ق ٹل ہوۓ
مسلم کے دالرے مارے گن
ُ
ہ
چ
یکڑے ہوا قاسم سا ب ٹارا یہ اسکا لم آیا ہے

ے شہ نے سہرا
سادی ہوئی جس کی کریل میں یایدھا تھا جس
ُ
ہ
چ
جو جون میں دولہا ڈویا تھا یہ اسکا لم آیا ہے
ے
ے یاسو جسک
جو مسک سکینہ لے کے گ ٹا دھوکے سے کن
ُ
ہ
چ
م ٹدان میں جو گھوزے سے گرا یہ اسکا لم آیا ہے
ے بر
اتھارہ برس کے اکیر نے تھل برچھی کا کھایا سبن
ُ
ہ
چ
دم ساہ کی گودی میں توزا یہ اسکا لم آیا ہے
ے یہ کھا کے مرا
معصوم وہ شہ کا سہزادہ جو تیر گل
ُ
ہ
چ
جو ننہی سی بربت میں شویا یہ اسکا لم آیا ہے
م
ے سمر حڑھا
ے یہ جسک
تھوکر جس
ے ق ٹل میں ماری اور سبن
ُ
ہ
چ
جو توتھی چھری سے مارا گ ٹا یہ اسکا لم آیا ہے

برہان دیں مولی محو نکا ُپر درد یہ ذکر س ٹانے ہیں
ُ
ہ
چ
کریل میں جو بٹاسا ذ بح ہوا یہ اسکا لم آیا ہے
جو کچھ تھی جمالی نے لکھا برہان ہدی کی یاری ہے
ُ
ہ
چ
یہ داعی ہیں جس مولی کی دعا یہ اسکا لم آیا ہے

