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الش َه َداء

روجو بصادر

چيو اے پَارا

ٌَھٹي ػُخايب
ي ِب َك ْر َب َلء
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ای خعُْا پص مهںی كصابف ےھچ اے اهلل ان دايع

ٌامتي ِوخٕ
ٌساحئ

( اىسايع االجو ظَسان يايل كسر ٌفقو ظَف اىسٍَ لًغ)

رظول اهلل

ؾيى

رظول اهلل

ؾيى

ًِت

ظالـ ِوخٕ
اٌاـ خعنی ع ـ ان ًٌاجض

اىخجاء

ِؿاحئ يف ٌسح ٌوالان املًْاـ

ِوخٕ ك ِؿاحئ

ِؿاحئ ٌخفصؽ يْواف

اٌری املؤٌْنی

ؾى

ٌْلبة

)خفن اىلصاف ( ك ٌخفصؽ

اٌری املؤٌْنی

ؾى

ِوخٕ ك ِؿاحئ

ٌوالحْا فاٌة

ؾى

اٌاـ خعَ
اٖو بُت

ِؿَدة
ٌخفصؽ ٌْووٌات

ٌساحئ( اىسايع االجو ظَسان دمحم بصھاف اىسٍَ رض)

ؾى

ٌصايث ظَس اىؼٗساء

ٌخفصؽ كؿائس

لًغ

چہمل اٌاـ خعنی
عـ

( يف اىًصيب )

اكىَاء کصاـ

عـ

ؾى

ػادم (ٌصايث ك ٌساحئ )

2

َس ِّي َد

َيا

ُّ
الش َه َداء

ص لخن شِیسٌ

ُّ
الش َه َداء
34

ا َ ِخ ْي

ُم ْدنِ ْف

13

ل َْه ِف ْي

ع ََل ْال َ ْطفَال

64

ي َّ
الش ِه ْيد
َيا ْب َن الْ ُح َس ْ َ

2

َيا ْب َن َر ُس ْو ِل الل

34

ا َْجل ِْل ِب َها ِم ْن َر ِز ّيَة

13

لَه ِف ْي ِل َ ْه ِل الْ ُف ُت َّوة

64

ب الْ َع ْص ِر ل ُْطفَا
َيا َصا ِح َ

3

ِف ْي ِض ْي ا َ َيا َن ْف ِس ِف ْي ِض ْي

34

َيا ل َْه َف َتا

ل َِعلِ ٍّي

11

ل َِص ْحب

64

لل ٰ ُه َّم َص ِ ّل

4

َيا َم ْع َش َر الْ ُمؤ ِم ِن ْؼ َنا

34

َيا ل َْه َف َتاهُ

لِ ِط ْفل

16

فَم ِْن

ي َج ِر ْيح
َط ِع ْ ٍ

64

َو َج ّ ِده

5

ام الْ ُح َس ْؼ َنا
اِ ْبُُوا ْال ِ َم َ

35

َيا ل َْه ُف

لِل ْ َع ّبَاس

10

ِل
ِ ّٰ ِ

ِم ْن

ُش َه َداء

05

َواك ِْش ْف ِب ْ
هم ك ُُر َبا ِت ْ

6

اِ ْبُُوا ُبكَا ًء

َط ِو ْي َل

33

اح ْس َر َتا
َو َ

لِ ِم َلك

14

َيا ِبا َ ِِب ْ َش ْبحُ

ُن ْور

03

َوال َْع ْن َي ِز ْي َد الل ّ ِع ْؼ َنا

7

ٰاهٍ

ُم َح ّم َْد

33

َي ْو ٌم ِم َن الْ َح ْش ِر ا َ ْر َوع

14

َه ْل

8

ع َٰل َب ِ ْ ح
ار ْت
ِن ال َْو ْ ِي َد َ

31

َيا ل َْه َف َتا ِب ْن ُت ك ِْس ٰرى

14

َّ
الط ْست
َيا ل َْه َف َتا ِِف

9

ي
ي ُي َنا ِد ْ
ا َْض ََح الْ ُح َس ْ ُ

36

َيا ل َْه َف َتا

ِلر َباب
ل َّ

14

الر ُس ْول
اِ ْبُُو ف ََهذَ ا
َّ

10

ل َْم يَ ْس َم ُع ْو ا ِم ْن ُه ق َْو َل

30

ُْبى َو ُصغ ْٰرى
َيا ل َْه َف ك ْ ٰ

65

فَا ِط َم ُة

ال َّز ْه َراء

33

َيا ل َْه َف َتاهُ

ب
ل َِز ْي َن َ

34

َوا ُ ُّم

ل َْم

63

َيا ا ُ َّم َة

الس ْو ِء َت ّبَا
َّ

33

ار َخ ٌة
َص ِ

َيا ْب َن ا ُ ِم ّْي

34

ب َولْ ٰه
َم ْشق ُْوقَ ُة الْ َج ْي ِ

63

الس ْو ِء َت ْع َسا
َيا ا ُ َّم َة َّ

31

َوال َْه َف َتا

َيا ُح َس ْؼ َنا

34

َوال َْه َف َتا

ِل َ َيا ٰؼ

61

َيا ُح َّج َة

36

ا َ ِخ ْي َ ،س ِك ْؼ َن ُة ُتل َْط ْم

34

ل َْه ِف ْي ع َٰل

َطا ِه َرات

66

َع ْب ُدكَ

30

ا َ ِِب ْ ا َ ِِب ْ  ،ا َ ْي َن ا َ ْن َتا

15

َات
ُم َش َّقق ِ

ال ُْج ُي ْوب

60

ا َ َيا

1

َيا

َس ِّي َد

ب
غ َِر ْي ُ

َعلِ ٌّي

كُل ْثُ ْو ٍم

َيا ل َْه َف َتاهُ

ُمؤ ِم ٌن

َي َؾ َس ّٰل

الر ْح َمان
َّ
َذا َي ْب ُِ ْيكَا

ام
ا ِ َم َ

الْ َع ْدل

َو َسلِ ّْم
َو

ا َبِ ْي ِه

3

ص لخن شِیسٌ

ي ِب َك ْر َب َلء
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
عَ ٰل

3

ي ِبك َْر َب َلء
فُل ُْك ال ُْح َس ْ ِ

16

ٰاهٍ

اسه
َع ّبَ ِ

31

ي ِب َن ْخل َة
َجل َ َس الْ ُح َس ْ ُ

46

اش ْو َرا الْ ُم ِب ْي
َيا َي ْو َم عَ ُ

2

ي
اح َس ْ َ
ام َح ٍّق َي ُ
اِ َم َ

17

لِ َج ْي ِشه َح َم َل اللِ ّ َواء

32

ُج ِِّرحَ ِم ْن َو ْق ِع الْ َح َجر

47

ك َْي َف َرأ َ ْي َت َما َرأ َ ْيت

َعلِي

33

َيا ُج ْرأ َةَ
الض ّ ِد الل َّ ِع ْي
ِّ

48

ي
َم ْو َل َ

اِ ِ ّنْ

َذا ِكر

ال َْع َطش

34

ض ِِب ال َّن َفس
ٰاهٍ َي ِف ْي ُ

49

اِ ِ ّنْ

ك
اب َ
ِب َب ِ

َواقِف

ا َ ْص َغر

35

ٰاهٍ

ك َلِ ْيل

50

قَ ِّو

ك
بِ َح ْولِ َ

ت
ِه َّم ِ ْ

بِ ُش ْؤ ِمه

36

ي قُ ْم
قَ َ
ال لَ ُه الْ ُح َس ْ ُ

51

َّ
الش ِه ْيد
َيا ْب َن ا ِ َما ِم َنا

َص َْب

37

لَ َدى

َب َدا

52

َيا َس ْج َدةً َس َج َد الْ ُح َس ْي
َو ٰف

3

ي
اح َس ْ َ
َصف َْو ال َْعلِ ِّي َي ُ

18

ٰا ٍه

ْْب
ِل َ ك َ ٍ

4

قُ َّرةَ

فَا ِط َمة

19

ِل
ِ ّٰ ِ

قَ ْولُ ُه

5

َل َي ْن َق ِض ْي ل َْه ِف ْي عَل َْيك

20

َيا

لِ َعلِ ٍّي

6

ٰاهٍ

ك َْر َبلَء

21

ِض ٌّد

َر ٰؼ

7

اِ َّن الْ ِع َدى ال ُْم َعا نِ ِد ْين

22

ي اِذْ
َيا لِ ُح َس ْ ٍ

8

َيا َر ِّب ذَا اْل َْي ِد ال َْج ِز يْل

23

َيا َسا َع َة الْ َح ْش ِر الْ َع ِؾ ْيد

38

9

ا َ ْب ُِ ْي ِه

فَا ِديَا

24

ٰاهٍ ا َ ٰت

10

اِ ْبُ ُْوا َب ِِن ال ّ ِد ْي ِن َم ِعي

25

َت َّوجَ

ي
َع ْ ِ

ب
َغ ِر ْي ُ

بِ َخ ْن َج ٍر

ات
الْ ُم ِه َّم ِ

اِ َل الْ ِخ َيام

39

بِ َوعْ ِد

َج ّ ِده

َز ْي ِنه

40

َك ْي َف

َرأ َ ْت ُه

11

ب ا َ ْوفِ َياء
َيا لَ ْه َف َص ْح ٍ

26

َذا َق

اض َيا
ام َر ِ
الْ ِح َم َ

41

لِ ْم َل ْال َ َرا ِض ْي َت ْر ُجف

12

ل َْه ِف ْي عَ ٰل ك ُ ِ ّل َش ِه ْيد

27

اح ق َْد ن ََزل
ِم ْن ذِي ال َْج َن ِ

42

ٰاهٍ

لِ ِج ْس ِم ِه ا َّ
لص ِؽ ْيح

13

ُم َح ّمَ ٌد

كَذَ اكَ

َع ْون

28

ِل
ِ ّٰ ِ

ِم ْن

َج َوا ِده

43

ِل
ِ ّٰ ِ

َرأ ْ ٌس قَ ْد

14

اس ٌم َن ْج ُل ال َْح َسن
َوقَ ِ

29

ا َ َت

ام
الْ ِخ َي َ

ٰه َكذَ ا

44

َيا لَ ْه َف َتا

15

َيا ل َْه َف َتا عَ َل ال َْع ُر ْوس

30

ارس
َر ُ
اح ْوا فَا َ ْي َن الْ َف ِ

45

ِن َحا ُل الْ َح َرم
َي ُه ْولُ ِ ْ

َدا ًبا

َرأ ْ َس

َز ْي َنب

َع َل

لس ِّي َدات
ل ِ َّ

َص ِ ّل

عَ ٰل

ُم َح ّمَد

4
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بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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َ .3يا

ع َٰل

ُّ
الش َه َداء

َس ِّي َد

َخا ِم َس ا َ ْه ِل الْ ُِ َساء
َك ْر َب َلء

ئ
ان ُبكَا ِْ
ُط ْو َل ال َّز َم ِ
َس ِّي َد
َيا

َك
َنا ل َ
ِِفْ
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا
ُّ
الش َه َداء

فَاٰه

َت َناه

َ .3يا ْب َن
ٰا ٍه

َم ْع

َع ِظ ْي ِم

َب َلء

رض

َر ُس ْو ِل

ك
عَل َْي َ

َد ْم َع ٍة

َيا

الل

َح ْم َراء

َيا َس ِّي َد ُّ
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َس ِّي َد

َشا َه ْن َشاه

خــــي
َيا
َْ
ي
ْتى
ِب َغ ْ ِ
َت ْ ٰ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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ِ .1ف ْي ِض ْي ا َ َيا َن ْف ِس ِف ْي ِض ْي
َم ْو َل ِك َم ْق ُت ْو ُل ِب ْيض

َش ِّر الْ ِع َدى الل ُّ َع َناء
َس ِّي َد
َيا

َ .6يا َم ْع َش َر الْ ُمؤ ِم ِن ْؼ َنا
اِ ْب ُ
ام الْ َي ِم ْؼ َنا
ُوا الْ ُه َم َ
اِ ْب ُ
ي ال ِّن َساء
ُوا ا ْب َن َخ ْ ِ
َيا

َس ِّي َد

 .0اِ ْب ُ
ام الْ ُح َس ْؼ َنا
ُوا ْالِ َم َ
َان لِل ْ ُج ْو ِد عَ ْؼ َنا
َم ْن ك َ

ان ِِفْ َك ْر َب َلء
َع ْط َش َ
َس ِّي َد
َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ي ِف ْي ِض ْي
ِف ْي ِض ْي ا َ َيا عَ ْ ِ
ِم ْن ُظل ِْم ِض ّ ٍد َب ِغ ْيض
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

اِ ْب ُ
ام الْ ُم ِب ْؼ َنا
ُوا ْالِ َم َ
اِ ْب ُ
ُوا ا لْ َو ِلَّ ا ْل َ ِم ْؼ َنا
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

َان لِل ْ َح ِّق عَ ْؼ َنا
َم ْن ك َ

لل َح ْؼ َنا
اق ِِفْ ا ِ
ق َْد َذ َ
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا
ُّ
الش َه َداء

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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 .4اِ ْب ُ
ُ ْوا ُبكَا ًء
َوا ْل َ ِص ْي َل
ارك ُْم
اِ ْبك َ َ
َط ِو ْي َل

ِِف الْ َح ْش ِر َي ْو َم الْ َج َزاء
َيا

َس ِّي َد

َيا

َس ِّي َد

ب
ٰ .4ا ٍه غ َِر ْي ُ
ض َهد
يمه َب ْع ُد ُت ْ
َح ِر ُ
ُز َم ِر ا ْل َعْ َداء
ِِفْ
ُم َح ّمَد

 .4ع
ح
ب
ار ْت
د
ي
ْو
ل
ا
ِن
َل
ِ
ْ
َ
ٰ
َ
َ
ِ َ
ار ْت
ا َ ْي ِدي ال َّز َم ِ
ان  ،فَ َغ َ
ِِفْ

َي ْو ِم

َيا

عَا ُش ْو َراء

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ام الْ َق ِؾ ْي َل
ذَ َ
اك ْال ِ َم َ
ُت ْع َط ْوا َث َوا ًبا َج ِز ْي َل
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا

ُّ
الش َه َداء

ِِفْ َك ْر َب َل ُم ْس َت ْش َهد
اق ِِفْ ك ُ ِ ّل فَ ْد فَد
ُت َس ُ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

ار ْت
َر ََح ال َْب َل َيا َ ،و َج َ
ار ْت
ُن ُج ْو ُم ُه ْم َ ،و َت َو َ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

7
َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

ي
ي ُي َنا ِد ْ
 .4ا َْض ََح الْ ُح َس ْ ُ
اِ ِ ّن ا ْب ُن ٰط ٰه َو َصاد
ا َ ْطل ُُب

ُش ْر َب َة

َماء

َس ِّي َد

َيا

 .35ل َْم َي ْس َم ُع ْوا ِم ْن ُه ق َْو َل
َب ْل قَ َتل ُْو ِم ْن ُه َم ْو ٰل
َظ َماء
ا َ َش ّ ِد
ع َٰل
َ .33يا ل َْه َف َتا ُه

َيا

َس ِّي َد

ل َِز ْي َنب

ِم ْن َد ِم ِه ا َّ
لش ْع َر َت ْخ ِضب
َو ْه َي

ي
ِب َغ ْ ِ

َيا

ِر َداء

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ي
ي ُج ُم ْو ِع ا ْل َعَا ِد ْ
َب ْ َ
ُم ْنذُ
َصاد
َث َل ٍث

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء
َواِ ْذ

َيا ُح َس ْؼ َنا

َشق ُْوا َما َسق َْوا َ ،ل
ايا َط ْو َل
ْب َ
الْ َ َ

َع َّم
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

َت ْبُ ِْي ا َ َخا َها و َت ْن ُدب
َّ
ث َي ْسكُب
والد ْم ُع ك َا لْ َغ ْي ِ
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

ب
ِس ْب َط ال َّن ِ ِ ّ
َيا ُع ْظ َم َه ِّم ْي
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا
ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

َيا ُح َس ْؼ َنا

ا ُ ِّم ْي

ار َخ ٌة َيا ْب َن
َ .33ص ِ
َش ْم َس ُض ًَح َب ْد َر َت ّم
ِِفْ غ ُْر َب ٍة َو ِس َباء
َيا

َ .31وال َْه َف َتا

َوا ُك ْر َب َتا

َيا

َم ْوئِ َل

َيا ُح َس ْؼ َنا
ا ْل َ ْت ِق َياء

َيا

َس ِّي َد

 .36ا َ ِخ ْي ! َس ِك ْؼ َن ُة ُتل َْطم
َتق ُْو ُل  :ق ُْم َيا ا َ ِِب ْ ق ُْم
ِِن
قِ ْ

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ِم َن ا ْل َ ْش ِق َياء
َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

ْال ُ ِّم ْي
و َغ ِّم ْي

َواغ ُْر َب َتا

اض ْي َع َتا
َو َ
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

َيا ُح َس ْؼ َنا

ُت ْو َج ُع َض ْر ًبا َو ُتؤلَم
ا ُ ْظل َم
َيا ا َ َب َتا ُه

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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 .30ا َ ِِب ْ  ،ا َ ِِب ْ  ،ا َ ْي َن ا َ ْن َتا
ت ٰه ِذي الْ ِب ْن َتا
َن ِس ْي َ

فَ َل ا َ ِع ْش ِِفْ ال َّؾ َنائِْ
َس ِّي َد
َيا

 .34ا َ ِخ ْي ! عَلِ ٌّي
َي ْم ِش ْي اِ َل ا َّ
لشا ِم ِم ْن َط ْف
ضاء
ٰا ٍه ع ََل ال َّر ْم َ
ُم ْدنِ ْف

 .34ا َ ْجل ِْل

َيا

َس ِّي َد

ِب َها ِم ْن َر ِز ّيَة
ْب ّيَة
َخ ْ ِ
ي الْ َ ِ

ات
َب َن ُ
ُي َس ْق َن َس ْو َق ْال ِ َماء
َس ِّي َد
َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

َيا ا َ َب َتا  ،لِ َم ِب ْن َتا
ث ُك ْن َتا
ُخذْ ِنْ َم ًعا َح ْي ُ

َوال َْه َف َتا

َيا ُح َس ْؼ َنا

ُمك ََّب ٌل

ض َع ْف
ُم ْس َت ْ

ُّ
الش َه َداء

ِب َل ِحذَ ا ٍء َو َل ُخ ْف
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا
ُّ
الش َه َداء
ا َ ْع ِظ ْم ِب َها ِم ْن َبلِ َّية
َّ
الش ِق َّية
ب الْ ُج ُم ْو ِع
َس ْ ُ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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َ .34يا ل َْه َف َتا

اك الْ َ
ُ ِم ِّي
ذَ َ
َي ْحك ُُم ِِف
َيا

ا ْل َ ِِب ّ
ا ْل َ ْو لِ َياء

َس ِّي َد

لِ ِط ْفل

َ .34يا ل َْه َف َتا ُه
َر َماهُ

ِِفْ

َنذْ ٌل

َي ِد ِه

لِ َعلِ ّي

ِب َن ْبل

الْ َعل َْياء

َيا

َس ِّي َد

َيا

َس ِّي َد

لِل ْ َع َّباس

َ .35يا ل َْه ُف
ا َ ْص َبحَ
ي ُم َواس
َخ ْ َ
ِبال ّ ِد َماء
ض َّر ًجا
ُم َ
َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ب
َش ِؽ ْي ِه
ٰط َہ ال َّن ِ ّ
ض ِبا ْب ِن َّ
الد ِع ّي
ل َْم َي ْر َ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

َضل
لَه َ ،ع ِظ ْي ِم الْف ْ
َم ٰٰض لِ َي ْو ِم الْ َف ْصل

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

َي ْو ِم الْ َبأ ْس
ِه َز ْب ِر
الْق َْسقَاس
لِ ِص ْن ِو ِه

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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َ .33وا َح ْس َر َتا
َزا ِك َي ٌة

َم َع

َيذْ َه ُ
ب ِِفْ

َ .33ي ْو ٌم ِم َن
ِِفْ ٰا ِخ ِر
َو َز ْي َن

لِ ِم َلك
َزاك

الْ َه ْي َجاء

َيا

َس ِّي َد

الْ َح ْش ِر ا َ ْر َوع
الْ َع ْه ِد َو ّدَع
ٰا ِل الْ َع َباء
َيا

َس ِّي َد

ت ِك ْس ٰرى
َ .31يا ل َْه َف َتا ِب ْن ُ
َب ُت ْو ًل ُط ْه َرا
ك َا َن ْت
ا َلْ ُغ َر ِر

ْال َ ْز ِك َياء

َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ٰا ِو َن َة

ــْتاك
ْال ِ ْع ِ َ

َبا ِك َي ٌة

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

اِ ْث َر
َيا ُح َس ْؼ َنا
َباك

ا ْل َ ْر َوع

ام
اِ ِذ
ْال ِ َم ُ
ات ا َ ْج َمع
ْك ا َّ
لس ِر ّيَ ِ
تِل َ
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء
ق َْد
ا ُ َّم

ا َ ْو َثق ُْو َها

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

ا ْل َئِ َّم ِة

ا َْس َرا
ُط َّرا

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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لِل َّر َباب

َ .36يا ل َْه َف َتا

فُ َؤا ُد َها ِِفْ ا ْض ِط َراب
ُم ْن ِش َدةً
لِل ِّر َثاء
َيا

َس ِّي َد

ى َو ُص ْغ ٰرى
ُْب ٰ
َ .30يا ل َْه َف ك ْ َ
َّ
ْتى
ِم َن
الد َوا ِه ْي َت ْ ٰ
ِِفْ

ِش َّد ِة

الْ َغ َّماء

َيا

َس ِّي َد

َيا

َس ِّي َد

َ .34و ا ُ ُّم كُل ْثُ ْو ٍم ل َْم
ع َٰل ا َ ِخ ْي َها ا ْل َ ْك َرم
الص َع َداء
َم ْع َن َف ِس
ُّ
َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ات َج ًوى وا ْك ِؾ َياب
ذَ ِ
ُد ُم ْو ُع َها ِِفْ ا ْن ِص َباب

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

ُْبى
كِل ْ َتا ُه َما ِِفْ ك ْ ٰ
ْبا
َل َت ْس َت ِط ْي ُع
َّ
الص ْ َ
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

َت َز ْل ُت ٰرى ِِفْ َمأ ْ َتم
ي ُد ُم ْوعًا ِم ْن َدم
ُت ْج ِر ْ
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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الش َه َداءClick Here

َ .34م ْشق ُْوقَ ُة
َان
ق َْد ك َ

ُب ْرق ََع َها

َ .34وال َْه َف َتا
فَق َْد َن

ع
َص ْر َ ٰ

ب َولْ ٰه
الْ َج ْي ِ
لِل ْ َب ْد ِر ِش ْب َها
،

َيا

َس ِّي َد

ِل َ َيا ٰؼ

ِص ْي ًدا ك َِرا َما
اك الْ َع َراء
ِبذَ َ

 .34ل َْه ِف ْي ع َٰل
َك َرائِ ٍم
لسا َد ِة
ل ِ َّ

لِل ْ َح َياء

َيا

َس ِّي َد

َطا ِه َرات

َنا ِد َبات

ا ْل َ ْس ِر َياء

َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ْت ِبا َّ
لش ْع ِر َو ْج َها
َت ْس ُ ُ
اِ ْذ َن َزعَ الْق َْو ُم ِم ْن َها
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

ل غ ًُّرا َي َتا ٰؼ
َي ْح ِم ْ َ
ُش َّم ْال ُ ُن ْو ِ ِع َظا َما

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

ي الْ ِع ٰدى َحا ِس َرات
َب ْ َ
ار َخات
ِِفْ َك ْر َب َل َص ِ
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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ات
ُ .15م َش َّق َق ِ

الْ ُج ُي ْوب

الْ ُ
ُ ُر ْوب

ُم َح ّم ََلت

ِم َن

 .13ل َْه ِف ْي

ال َْب َل وال َْع َناء
َس ِّي َد
َيا
ع ََل ْال َ ْطفَال

ق َْد ا ُ ْوثِق ُْوا ِبا لْ ِح َبال
ْالٰ َباء
لِ َغ ْؼ َب ِة
َيا

َس ِّي َد

 .13ل َْه ِف ْي ِل َ ْه ِل الْ ُف ُت َّوة
ِبق َُّوة
ُم َبـــا ِر ِز ْي َن

فَ َد ْو ُه َي ْو َم اللِ ّ َقــــاء
َس ِّي َد
َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ات
ُم َف َّج َع ِ

ات
ُمق ِ
َاس َي ِ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

الْ ُقل ُْوب

الْ ُخ ُط ْوب

َيا ُح َس ْؼ َنا

َي ْب ُ
ُ ْو َن
ل َْؼ َس ل َُه ْم ِم ْن ثِ َمال
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا
ال ِ ْع َوال
ِب ْ

ُّ
الش َه َداء

ت ال ُّن ُب َّوة
ِم ْن ا َ ْه ِل َب ْي ِ
ي عَ ُد َّوه
ُد ْو َن الْ ُح َس ْ ِ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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لِ َص ْحب

َ .11يا ل َْه َف َتا ُه

َي ْو ِم الْ َح ْرب
ٰا َسا ِد
ي َح َّق الْ َوفَاء
ُم ْو ِف ْ َ
َس ِّي َد
َيا

 .16فَ ِم ْن
َو ِم ْن

ي َج ِر ْيح
َط ِع ْ ٍ
قَ ِؾ ْي ٍل ذَ ِب ْيح

ِل
ِ ّٰ ِ .10

ِم ْن

َّ
الص ْح َراء
ف ِب َّ
الط ّ ِ
ِِفْ
َس ِّي َد
َيا
َار ٍم
ا َك ِ

ِِفْ

ُش َه َداء

ض َلء
فُ َ

ِن ُح َنفَاء
ِد ْي ِ ِ ْ
َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

لَه  ،ك َُما ٍة

غُل ْب

ق َْد ُص ِر ُعو ِف ُّ
الْتب
ْ
ْ ِْ
َوالَ ْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا

ُّ
الش َه َداء

َو ِم ْن َش ِه ْي ٍد َط ِر ْيح
ي َص ِؽ ْيح
َصل ِْت الْ َج ِب ْ ِ

َوال َْه َف َتا

َيا ُح َس ْؼ َنا

ب
ا َ َطائِ ٍ
ا َ َما ثِ ٍل

ُس َع َداء

ُّ
الش َه َداء

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

ُن َب َلء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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َ .14يا ِبا َ ِِب ْ َش ْبحُ
ُّ
الظ ُه ْور
ت َر ِّب
َو َب ْي َ
َو ِط ْػ َنه

ُن ْور

ِبا ْع ِت َداء

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

َان ل َُّب ُّ
الد ُه ْور
ق َْد ك َ
ُب ْور
ُخ ُي ْو ُل ق َْو ٍم
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا

ُّ
الش َه َداء
أَ
ه
َ
ُج ّٰل
ي
ذ
ه
ك
ل
َ
ْ
ٰ ِ ْ
ان َ ،ت َج ّٰل
ع ََل
الس َن ِ
ِّ

َس ِّي َد
َيا
َ .14ه ْل ُم ْؤ ِم ٌن َي َؾ َس ّٰل
ي ُم َع ّٰل
َر ُ
أس الْ ُح َس ْ ِ
كَذُ ك َاء
َل ْ َل ُؤه

َوال َْه َف َتا

َّ
الط ْست
َ .14يا ل َْه َف َتا ِِف
الض ُّد فَ ْو َق ال َّت ْخت
َو ِ ّ
َذا َب َهاء
لَه
َث ْغ ًرا

َوال َْه َف َتا

َيا

َس ِّي َد

َيا

َس ِّي َد

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َيا ُح َس ْؼ َنا

ُّ
الش َه َداء
ْ
ام ال َْوقْت
َرأ ُس اِ َم ِ
َي ْن ُ
ت ُه ْز ًءا ِب َن ْ
ُت
ُ ُ
ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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 .14اِ ْب ُ
ُ ْوا فَ ٰهذَ ا ال َّر ُس ْو ل
َو َذا ا َ ُب ْو ُه الْ َجلِ ْيل
ُز َم ِر ا ْل َ ْن ِؽ َياء
ِِفْ

 .65فَا ِط َم ُة

َيا

َس ِّي َد

ال َّز ْه َراء

َت ْب ُِ ْي ِه

ْباء
َ ،و الْ َغ ْ َ

َ .63يا ا ُ َّم َة

الس ْو ِء َت َّبا
َّ
َان قَل َْبا
َم ْن ك َ

فَا ْب ُ
ُ ْو ُه ا َ ْه َل الْ َو َلء
َس ِّي َد
َيا
لِ َق ْت ِل

ِم ْن َصف َْو ِة ا ْل َ ْص ِف َياء
َس ِّي َد
َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

َي ْبُ ِْي َو ٰه ِذي الْ َؽ ُت ْول
َو َذا ا َ ُخ ْو ُه ال َّن ِؽ ْيل
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا

ُّ
الش َه َداء

ض َراء
َت ْب ُِ ْي ِه َ ،والْ َخ ْ
َو َّ
الد ْع َوةُ
الْ َغ َّراء

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

لَ ُ
ُ ْم  ،غ ََد ْو ُت ْم اِل َْبا
َان ل َُّبا
لِل ّ ِد ْي ِن َ ،ب ْل ك َ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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الس ْو ِء َت ْع َسا
َ .63يا ا ُ َّم َة َّ
َت و َطا َب ْت غ َْر َسا
َزك ْ
ِب ُن ْو ِر َها

َيا

ا َ َدا َء

لَ ُ
ُ ْم  ،قَ َتل ْ ُت ْم َنف َْسا
ل َْم َت ْن ُم اِ َّل ق ُْد َسا

َوال َْه َف َتا

َيا ُح َس ْؼ َنا

َيا َصف َْوةَ

ا ْل َ ْز َمان

ُّ
الش َه َداء

َس ِّي َد

َيا ُم ْع ِط ًيا
لِ ْل َ َما ِنْ
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا
ُّ
الش َه َداء

َذا َي ْف ِد ْيكَا

لش ْع َر ِف ْيكَا
ق َْد قَا َل َذا ا ِ ّ

َيا عَل ََم
َيا ا َ ْك َر َم

َع ْب ُد َك

َس ِّي َد

ال َّر ْح ٰمن

َ .61يا ُح َّج َة

َ .66ع ْب ُد َك

الْ َو َّضاء

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ْال ِ ْي َمان

الْ ُ
ُ َر َماء

َيا

ذَا َي ْب ُِ ْيكَا

َح ِّق

َيا

الْ ِف َداء

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

َع ْب ُد َك

ذَا َي ْرثِ ْيكَا

َوال َْه َف َتا

َيا ُح َس ْؼ َنا

ُّ
الش َه َداء

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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ام
 .60ا َ َيا اِ َم َ
ي ال َّن ْحل
َيا ْب َن ا َ ِم ْ ِ
ا ُ ِّم ْي  ،ا َ ِِب ْ  ،ا َ ْب َنائِْ
َيا

الْ َع ْدل

َس ِّي َد

ي َّ
الش ِه ْيد
َ .64يا ْب َن الْ ُح َس ْ ِ
ُح َّج َة

يا مل ْجأ َ
َ َ َ

َر ٍّب

َم ِج ْيد

الْ ُخل ََصاء

َيا

َس ِّي َد

ب ا لْ َع ْص ِر ل ُْطفَا
َ .64يا َصا ِح َ
َعف ًْوا َو َغف ًْرا َو ُزلْفَا
ْب َياء
َيا ِظ َّل ِذي الْ ُِ ْ ِ
َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

َيا ِس ْب َط

ك
فَ َد ْت َ

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

ي ال ُّر ْسل
َخ ْ ِ
َنف ِْس ْي َوا َ ْهلِي
َيا ُح َس ْؼ َنا

ب َش ِه ْيد
ي َر ِق ْي ٍ
َخ ْ َ
ُع ْم َدةَ
ك ُ ِ ّل َر ِش ْيد

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

ِب َع ْب ِد َك الْ ِق ِّن َع ْط َفا
َي َك ك َْهفَا
ل َْم ُيل ِْف غ ْ َ

َوالَ ْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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 .64لل ٰ ُه َّم َص ِ ّل َو
ار ْك عَل َْي ِه َو
َب ِ
الس َماء
َما ا ْن َه َّل ق َْط ُر َّ
َ .64و َج ّ ِده
َوا ُ ِّمه

َيا

َو
َو

َسلِ ّْم
َع ّ ِظ ْم
َس ِّي َد

ا َ ِب ْي ِه

ا َ ِخ ْي ِه

الس َناء
ا َ ْه ِل
الس َنا َو َّ
َّ
َس ِّي َد
َيا

َ .05واك ِْش ْف ِب ِه ْم ُك ُر َبا ِت ْ
َب ّ ِد ْل ِب ِه ْم َس ِ ّؼ َئا ِت ْ
ئ
َيا َر ِ ِّب َ ا ْس َم ْع ُدعَا ِْ
َيا

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

َس ِّي َد

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ي
ع ََل الْ ُح َس ْ ِ
ار َح ْم ُه َر ِّب
َو ْ
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َو َك ِّر ْم
َم
َت َر ّح ْ

َيا ُح َس ْؼ َنا

َو ْج ِه ْال ِ ل ٰ ِه ال َْو ِج ْي ِه
َب ِن ْي ِه
َو
َو َص ْح ِبه
َوال َْه َف َتا

َيا ُح َس ْؼ َنا

َضا ِع ْف

ِب ِه ْم َب َرك َا ِت ْ
َح َس َنا ِت ْ

ُّ
الش َه َداء

َج ِم ْي َع َها

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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َ .03وال َْع ْن َي ِز ْي َد الل َّ ِع ْؼ َنا
َّ
الظا لِ ِم ْؼ َنا
لَه ِ ،م َن
لسا َد ِة
ا َ َّ

َيا

ال ُّن َج َباء

َس ِّي َد

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

َو َنا ِص ًرا َو ُم ِع ْؼ َنا
اس ْؼ َنا
ِن
ع َٰل
َي ِ
َب ِ ْ
َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

٭٭٭٭٭

َيا ُح َس ْؼ َنا
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بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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ي ِب َك ْر َب َلء
 .3فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
ي ِب َك ْر َب َلء
ُن ْس ُ
ك الْ ُح َس ْ ِ

ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

رض

ي ِب َك ْر َب َلء
ُمل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ي ِب َك ْر َب َلء
ِم ْس ُ
ك الْ ُح َس ْ ِ
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
اح َس ْي
اح َس ْي
ام ِص ْد ٍق َي ُ
ام َح ٍّق َي ُ
َم َق َ
 .3اِ َم َ
اح َس ْي
اح َس ْي
اب َخل ْ ٍق َي ُ
اب ُن ْط ٍق َي ُ
ل َُب َ
ِك َت َ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
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اح َس ْي
َ .1صف َْو ال َْعلِ ِّي َي ُ
اح َس ْي
َن ْج َل ال َْو ِص ِّي َي ُ
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

اح َس ْي
ب َي ُ
ِس ْب َط ال َّن ِ ِ ّ
اح َس ْي
لّ َي ُ
ك َْه َف ال َْو ِ ِ
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
 .6قُ َّرةَ
َدائِ َمة
ي
ي فَا ِط َمة
ُم ْطلِ َع عَ ْ ٍ
عَ ْ ِ
َظا لِ َمة
ي
ي َسا ِج َمة
فَا ِق َئ عَ ْ ٍ
ُم ْب ِص َر عَ ْ ٍ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ك
َ .0ل َي ْن َق ِض ْي ل َْه ِف ْي عَل َْيك
َل َي ْن َت ِه ْي َش ْو ِِق ْ اِل َْي َ
ي َي َد ْيك
اي ل ََد ْيك
ي َر ْج َو َ
َم ْو َل َ
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ان ِِفْ َح ِّر ال َْم َل
َع ْط َش َ
ي الْ ُح َس ْي
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ل َِر ِبّ ِه ْم
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ِن الل َّ ْع َن ال َْو ِب ْيل
َ .4يا َر ِّب ذَا اْل َْي ِد الْ َج ِز ْيل
اِل َْع ْ ُ ُ
ي َّ
ِِن ا َ َّ
ي ِج ْيل
الط ِو ْيل
َل ُت ْب ِق م ْ ُ ْ
َوا َ ْخ ِز ِبا لْ ِخ ْز ِ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
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 .4ا َ ْب ُِ ْي ِه
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ُخل ْ ٍد َجا ِد َيا
ل َِر ْو ِض
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
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َشا ِد َيا
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 .35اِ ْب ُ
َي ْب ُِ ْي ِه ك ُ ُّل َم ْن
ُ ْوا َب ِِن ال ّ ِد ْي ِن َم ِعي
اِ َل ال ُْبكَا ِء اِ ْذ
ال َْو ِعي
َر ِّب ِه
لِ ِس ِّر
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

َي ِعي

ُد ِعي

ي الْ ُح َس ْي
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ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ام ا َ ْت ِق َياء
ب ا َ ْو ِف َياء
غ ٍُّر ك َِر ٍ
َ .33يا لَ ْه َف َص ْح ٍ
عَا َد ْوا عِ َدا ُه اْل َ ْد ِع َياء
ي ا َ ْر ِض َياء
َس ُّروا الْ ُح َس ْ َ
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ِم ْن ا َ ْه ِل َب ْؼ ِت ِه ال َْم ِج ْيد

ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
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ب َو َع ْون
اك َع ْون
ُ .31م َح َّم ٌد كَذَ َ
ِب َف ْ
ض ِل َز ْي َن ٍ
َوفَ َّد َيا َم ْف ِد َّ
ي ك َْون
ال ِباِ ْذ ٍن ك ُ َّل َب ْون
َن َ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ُي ْش ِر ُق ك َا ل َْب ْد ِر الْ َح َسن
اس ٌم َن ْج ُل الْ َح َسن
َ .36وقَ ِ
ا َ ْر ٰٰض ا َ َبا ُه َذا الْ ِم َنن
اط َمأ َن
َع ِّم ِه
ِب َن ْص ِر
ْ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
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الس ِك ْؼ َن َة ِبال ُّنف ُْوس
َنا َل َّ
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
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ِم َر ِ
ض ِل ك ِ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
و َم ٰٰض لِيأ ْ
ي ِب َماء
ت
 .34لِ َج ْي ِشه َح َم َل اللِ ّ َواء
ِ
َ َ ْ
َ
فَ َصاحَ " ا َ ْد ِر ْك" ِبال ِّن َداء
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ٰ .34ا ٍه

ْْب
ِل َ ك َ ٍ

عَلِي

اِ ِ ّنَ
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
عَلِي

لل
َوا ِ
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َنا ٰدى ِب َص ْو تِ ِه ال َْعلِي
ي ْب ِن عَلِي
اِ ْب ُن الْ ُح َس ْ ِ
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
اِ ْذ َن ْح َو َم ْو َل ُه َع ِطش
ِل قَ ْولُ ُه ال َْع َطش
ِ ّٰ ِ .34
َع ْن ِس ِّر َخا َت ٍم َن َقش
ان َبش
ِب َم ِّص ِه اللِ ّ َس َ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ِب َشأ ْ ٍن ا َ ْك َْب
ِط ْف ٍل
لِ َعلِ ٍّي ا َ ْص َغر
َ .35يا
َم ٰٰض لِ َي ْو ِم الْ َم ْح َشر
ْتي
ِِفْ َي ِد َش ْم ٍس ُم ْش َ ِ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
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ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ
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ِ .33ض ٌّد

َر ٰؼ

ِم ْن

ِب ُش ْؤ ِمه
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َس ْه ًما

عَ ٰل َم ْع ُص ْو ِمه

فَ َفا َر
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

َما َع َّز ِِفْ َم ْد ُم ْو ِمه
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
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َي ْس َت ْق ِب ُل الْ َع ْو َن ْال َ ِك ْيد

لل ُي ِر ْيد
ُي ِر ْي ُد َما ا ُ
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ُحل ْ ُق ْو ِمه

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
َح َفر
َس ْي ِفه
ِب ِغ ْم ِد
َص َْب
ي اِ ْذ
َ .33يا لِ ُح َس ْ ٍ
ْال َ ْع َل ْال َ َبر
عَلِ َّي ُه
يا فَ َس َْت
ْبا
َص ِغ ْ ً
قَ ْ ً
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ي الْ ِع َدى الْ َم ْو ٰل َو ِح ْيد
َ .31يا َسا َع َة الْ َح ْش ِر الْ َع ِؾ ْيد
َب ْ َ
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ

َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

بلءClick Here
ي ِب َك ْر َ
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

31
َيا َس ِّي َد ُّ
الش َه َداءClick Here

ٰ .36ا ٍه ا َ ٰت

اِ َل الْ ِخ َيام

عَل َ ْي ُ
ُم ا َ ْهلِي الْ ُِ َرام
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

َ .30ت َّوجَ

ا َ ْو َصاهُ

ِف ْي َما

قَا َل

ُم َو ِّدعًا
الس َلم
ِم ْن َن ْج ِل فَا ِط َم َّ

ام
ْال ِ َم َ

ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ُن ْو َر
ِبا ل َّن ِ ّص
َز ْي ِنه
َرأ ْ َس
َو
ِب َع ْؼ ِنه
ِع ْن َد َب ْؼ ِنه

ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
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اح ق َْد َن َزل
ِ .34م ْن ِذي الْ َج َن ِ
عَ ٰل

َم َقا ِم ِه ْال َ َجل
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الس َما ِء ِبا ل َْم َہل
َن ْج ُم
َّ
ب َت ُدل
ٰا َل ُ
َك ْو َك ٍ
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ض
خ
َي ْ
ُ
َ
ُم َرا ِده
ِف
ع
َج َوا ِده
ِم ْن
ِل
ِ ّٰ ِ .34
ِْ
لِ َزا ِده
ِب َد ِّمه
ل ِ ْع ِت َقا ِده
ب
َي ْخ ِض ُ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ
 .34ا َ َت

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
َو ِِفْ ا َّ
لص ِه ْي ِل ا َ َخذَ ا
ٰه َكذَ ا
ام
الْ ِخ َي َ

ت َج َبذَ ا
َو ا َ ْه َل
َب ْي ٍ
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

فَا لْ َق ْو ُل

ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ
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ارس
َل ُح ْوا َوا َ ْي َن الْ َف ِ
ارس
َن ُ
اح ْوا َوا َ ْي َن الْ َف ِ
ي الْ ُح َس ْي
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اح ْوا
َ .15ر ُ

اح ْوا
َص ُ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
الع َداةُ ِب ُج ْمل َة
َو َس َطا
ي ِب َن ْخل َة
ُ
َ .13جل َ َس الْ ُح َس ْ ُ
ف َن ْصل َة
ِب َح ْمل َة
ُر ْم ٍح َو َس ْي ٍ
َو ا َ ْم َط ُر ْوهُ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ْال َ َغر
َج ِب ْؼ ُن ُه
ٰا ٍه
ُ .13ج ِِّرحَ ِم ْن َو ْق ِع الْ َح َجر
ي الْ َب َشر
َو ْج َه ُه الْ َق َمر
َح َّم َر
َيل ْ ٰٰق ِبه َخ ْ َ
ي الْ ُح َس ْي
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َ .11يا ُج ْرأ َةَ

الض ّ ِد الل َّ ِع ْي
ِّ
لذ ْك ِر الْ َق ِر ْين
لِ ّ ِ
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َي ْرفُ ُس

ي ْال َ ِم ْي
َم ْو َل َ
ٰا ٍه ك ُ َّل ِح ْي

َم ْن ُه َو
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

ٰا ٍه َو
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ
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ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ِن ك ُ ُّل ِحس
ض ِِب ال َّن َفس
ٰ .16اِ ٍه َي ِف ْي ُ
َي ُز ْو ُل ِم ِ ّ ْ
اِ ْذ ِب َّ
َن ِج ٌس عَ ٰل َص ْد ٍر قَ ُدس
الش َقا ِء قَ ْد َجل َس
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ي الْ َجلِ ْيل
ِب َخ ْن َج ٍر ك َلِ ْيل
ٰ .10ا ٍه
ُحل ْ ُق ْو َم َم ْو َل َ
ض ِر ُب ُه ال َّنذْ ُل ال َّر ِذ ْيل لَ ْم َي ْم ِض ِم ْن ِس ِّر الْ َجلِ ْيل
َي ْ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
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 .14قَا َل
ُب ًّدا

ي قُ ْم
لَ ُه الْ ُح َس ْ ُ
ام َم ْن َظل َم
َو قَ َ

ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
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فَل َ ْم َي ِج ْد
اب ِف ْي َما
َو َخ َ

ِب َما َح َكم
قَ ْد َع َزم

ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
َك َح ْي َد ٍر َي ْح ِمي الْ ُه ٰدى
َب َدا
ات
 .14لَ َدى الْ ُم ِه َّم ِ
ِب َس ْج َد ٍة اِ ْذ َس َج َدا
ا َ ْر َغ َم ا َ ْن َف َم ْن عَ َدا
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
َو َدعَا ِب َما قَ َص َد الْ ُح َس ْي
َ .14يا َس ْج َدةً َس َج َد الْ ُح َس ْي
َو َو ٰف ِب َما َوعَ َد الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

َو َش َها َدةً َو َج َد الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ
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َج ّ ِده

َو ٰف

ِ .14ب َوعْ ِد
ِم َن الْ َق َفا
َو َرأ ْ َسه
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
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الص َفا
ان
َّ
فَ ٰدى ِباِ ْخ َو ِ
قَ ْد َج َّز ُظل ْ ًما َم ْن َج َفا

ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
َي َرا َها َت ْرقُب
َو ْه َو
َز ْي َنب
َرأ َ ْت ُه
َ .65ك ْي َف
ُم َخ َّ
َوال َّرأ ْ ُس ِم ْن ُه ُي ْش َطب
ضب
ِب َد ِّمه
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
َوال َّش ْم ُس ُح ْز ًنا َت ْ
ُ ِسف
 .63لِ ْم َل ْال َ َرا ِض ْي َت ْر ُجف
ض َعف
ُذ ْو قُ َّو ٍة
َوالْ َب ْد ُر َغ ًّما َي ْخ ِسف
ُي ْس َت ْ
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
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ٰ .63ا ٍه لِ ِج ْس ِم ِه ا َّ
لص ِؽ ْيح
ِبا َر ُج ِل ُّ
الظل ْ ِم الْ َق ِؽ ْيح
ْ
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
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ِِفْ ا َ ْر ِض َك ْر َب َل َط ِر ْيح
ِم ْن ك ُ ِ ّل ِو ْج َه ٍة َج ِر ْيح
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ِب َرأ ْ ِس ُر ْم ٍح قَ ْد عَ َل
ِل َرأ ْ ٌس قَ ْد عَ َل
ِ ّٰ ِ .61
َو ك ُ َّل ِس ٍّر قَ ْد َج َل
ف قَ ْد َت َل
ُس ْو َرةَ َك ْه ٍ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ

َ .66يا لَ ْه َف َتا

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ُظل ْ ًما َو َسل ْ ًبا َنا ِد َبات
لس ِّي َدات
ل ِ َّ

ي َحا ِس َرات
ي ْال َعَا ِد ْ
َب ْ َ
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

ار َخات
ِبـ " َي ُ
اح َس ْؼ َنا " َص ِ
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ
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ال الْ َح َرم
ِن َح ُ
َ .60ي ُه ْولُ ِ ْ
ي ُه ْم
ِب ِه ْم ِب َل الْ ُح َس ْ ِ
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ُظل ْ ٌم ا َ َح َاط َو ُّ
الظل َم
َوا ُ ْح ِرقَ ْت لَ ُه ْم ِخ َيم

ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
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ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ت ُم ْس َت ِب ْي
َ .64يا َي ْو َم عَا ُش ْو َرا الْ ُم ِب ْي
ا َ ْط َفا ُل َب ْي ٍ
قَ ْد ا َ ْص َب ُح ْوا ِب َل ُم ِع ْي
ت َع ْص ِر َك الْ َح ِز ْين
ِِفْ َوقْ ِ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
 .64كَي َف رأَيت ما رأ َ
ُ
ت َش ْخ ًصا لَف ََد ْيت
ن
ك
َو
ل
ت
ي
ْ ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ
ْ
ك ل َْيت
ت عَ ْؼ ًنا ل ََسق َْيت
ت َم ْع َ
ت ُك ْن ُ
َيا ل َْي َ
ا َ ْو ُك ْن َ
ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
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َ .64م ْو َل َ
ي اِ ِ ّنْ
ِف ْي َما ا َ َم ْر َت َحا ِضر
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

 .64اِ ِ ّنْ
َو

ذَا ِكر
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َشا ِكر

ك
فَ ْ
ضل َ َ
ْالٰ ِمر
فَأ ْ ُم ْر فَاَ ْن َت
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ
َدا ًبا

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ك َوا ِقف
َوا ِقف
ك
ي لِ َغ ِّم َ
اب َ
ُع ْم ِر ْ
ِب َب ِ
ار
ِم ْن
ار
ي
َك ْو َث ٍر لَ َغ ِ
عَ ِ
ِبا لْ َي ِق ْ ِ

ي الْ ُح َس ْي
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َ .3ص ّٰل ع َٰل

ُم َح َّم ٍد َربُّه
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ُ
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ؾرش ُ ی سَ ریکھم  ،ضمیك پن ػیر اىٌُـ آٌُ
آ ٞکَ ِ

89 Audio

.1

اضؿ کٍ زلفبلق ہل جس میك پنہٌق کلئٍ ّ تٌكً تل ٌُـ أسٌ

Audio

91

ل
َ ہیك شسهٔ لُعٌلمیك
آ گۓ

93 Audio

المٛر اً پبٌ میك گنن گٌش ہلق التجٌء

95 Audio

َ ك تٌئیك
اكغٌػ پیمیر کَ ت مہیك کیس

96 Audio

.4

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ التجٌء

Audio

.4

شصمؿ خٛا ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ
اً
ِ

98 Audio

.4

ٌُخٛا ِش شـٌلُ دمحم ہَ

99 Audio

َ ہیك کہٌق ہَ ؾرش معلٍ
خٛك ِر طٌٓ ِِ ٞـٛشا حضلش خٌ پۓ

111 Audio

ر
لطػ ضُٛگٍ ٌٌُُ نہیك کٞتَ
قیقٔ میك كم ِ

113 Audio
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.33
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.33

حضلش أسٌ کلئٍ اپت طٌـ ہل خٌۓ
ُ
خٌتف اىِب تٌء آة ػی ُر الیشر فخر ْجلی ِؼ ُکل شب کَ پیػمیر
ِ
خٛا نہیك مگ ٞم ظہر ِ خٛا ہیك شصمؿ
ر ِش پبٌ پن نہتچ تٌ ٕػیْ ہل خٌۓ التجٌء
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.34

رؿ م ق ٌِـ شصمؿ ہل خٌۓ التجٌء

154 Audio

.34

رك عٌلف ْجي پن غٛقَ اً حبی ِْ خٌل ِؼ ُک تٌ
ع
ت
ل
رك عٌلف کَ آقٌ ـًـ کف

.34

َ 118 Audio
َ ًشع ِـ ُحبِّ ػی ُر الصیر خٌ ہبۓ
ریق ك ایمٌق کٍ شكشبٌ کَ لبۓ

.31
.36
.30

.34
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116 Audio
119 Audio

113
115 Audio

شسهٔ للعٌلمیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
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.33

َ ٌُ ـ ٌِم مّٛنن التجٌء
شكضَ پن ًُ لل ىجھ

122 Audio

.33

َ
َ ج شف تف خ ٌ ہ ب ۓ
صم ِض رؿ خٌ ہبۓ
ِ

125 Audio

.35

َ .31طل َ َع ال َْب ْد ُر عَل َْيـ َنا

.36

.30

127 Audio

قٌغللق کل ٕکلػ ہَ ہف سَ اگٞ

128 Audio

قلْ میك ُ ٌِـ پبٌ جس تَ ٔسٌ شکھٌ

132 Audio
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.34
.34
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َ ہیك
کہٌق ہَ ؾرش معلٍ حضلش خٌ پۓ

111 Audio

کھً ہَ شبھٌ کَ ل
ٌب شسهٔ
ُ
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ۓ
ب
ِ
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کلئٍ ـلیُو ہَ آشضكق کٌ پن ّ تٛگٍ میري ّ تٛگٍ ہَ

133 Audio

کلئٍ و تـ ٌصطفٌ کٌ کبھٌ تھٌ پن ہَ پن ہلگٌ
لٍ پن دمحم

کٌ

ٌُـ ہَ
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ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل التجٌء
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دمحم شسهٔ للعٌلمیك ہیك
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.13

دمحم مؤ ُ ٛہَ ػیر الیشر

138 Audio

.11

دمحم ہمٌشً ٟٓي ـٌف كالَ

141 Audio

.16

میرً رؿ میك ہیك ٌُ ِر دمحم

142 Audio

ہمٌشي ُگٟي تف ہٌ ّ تٌل التجٌء

144 Audio

ُ .10يب ٌؿمىف پص ٖضارو ظالـ
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.15
.13

.14
.14

پبٌ ہَ پن تل کیرٌُء ک تٌ کٕٞگٌ

148 Audio

ِبیلق میك ٓ ٞٓ ٞم قٌـ آة کٌ ہَ

149 Audio
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.14

پن کہیك سَ ركش ہَ میزلیك پن کلئٍ قرٍّ کٍ ٌُت ہَ

.14

ٌُ پبٌ ہل خٌۓ ىجي ٓ ٞب ظر شسهٔ آة کٍ التجٌء
ِ
پن ت و تٌ قیلؿ ہل خٌۓ التجٌء

151 Audio
151
154 Audio
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--------------شصمؿ اہللِّ

صلع

.3
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تلصن --------------

كاكًُ غ ٛكاكًُ مر ِبیل دىیل كاكًُ ( شصمؿ اہلل صع)
آح ػیر

اللشي کٌ مٌتف ہَ
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157

-------------شصمؿ اہلل لع ٕغٌ ْ--------------ٙغ

 .3خعنی ييَٕ اىعالـ پص ابصاٖمي ےن فساء نَسا
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 .3امحس ين ىكىت
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 .1پھتص ھتي هكص ابُسيه بْسگي ٌا ھكڑا رٖخا
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اُؾ شكض ت
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لؿ یمٌض اؾم ِ ٛىچ تٌش
غ
ش
ھ
ِ
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 .0ارصي مناز بَھٹي ےن پڑھاكي

163

 .4اكي ِواظا خعنی بوال انان اكفو اپو رے

163

 .4خعنی ِواظا بوال ُيب ھتي اكفو انان اپو رے

164

.6
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.35
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َ علٍ
آة کٍ سک ٞسَ ىح قـ کل لجٌِب تگ
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آح ُؾ کلئٍ ضىجھٌ کہٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
ُ
اسٌ کٌ تلش ہر ِاؽ شبٌ میك خللم گ ٞریکھٌ

181 Audio

آكاض رً کَ علٍ کل ًُل

181 Audio

178 Audio

اً رؿ تل خٛا ہَ نہٌ التجٌء ک ٞطھکٌئیك جبیك ہف رش يرٕضٌ ٓ183 Audio ٞ
اً مللٍ علٍ اً خٛا کَ ّ تٌشً

185 Audio

ٔس علٍ کل ٕکٌشتَ شہ تٌ

186 Audio

تلقیؼ رً خٛا تل نہٌ ٔس رعٌء کٞیك

188 Audio

ّ تٌء علٍ ک ٞتل ـٌ ْٗ اكش صمًٓٞ

191 Audio

ّ تٛا ہلا زل کعنن کَ اُٛش مللٍ علٍ ہَ مللٍ علٍ ہَ

192 Audio

َ شہل
َ ش ْٗ ك الف ٔس ٌُ علٍ کہۓ
ُـ خٌِب تگ

194 Audio
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زل ہل مقیلؿ شب أسٌ رعٌء کٞ

197 Audio

خٌجٔ شكاۓ عٌلف ًضکـ کسٌء علٍ ہَ

199 Audio

زؼ کٌ ّ تٌشا ریکھم ٌُ يرٕضٌ علٍ ہَ

212 Audio

خٛا کٍ ٌُت نہٌق اپبٌ ٌُت طھمئٍ ہَ

214 Audio

َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ

219 Audio

خللص رؿ سَ علٍ کٌ زل ٌُـ لب تٌ ہلق

214 Audio

رؿ میك علٍ علٍ ہَ لٍ ٓ ٞعلٍ علٍ ہَ

216 Audio

ركتلق ضہٌق میك خلؼ کٌ مرراش ہَ علٍ

218 Audio

ضمیك سَ ؾرش ُؾ للکٌش علٍ مللٍ علٍ مللٍ

222 Audio

قْ کٍ ُگٟي ّ تٌۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ

ؽجْ ہَ تیرا

يرّنن ٌُ علٍ

علٍ علٍ ہَ علٍ ع
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ـٌق
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علٍ کٌ ٌُـ لب تٌ ہلق خٛائٍ طھمـ خٌئٍ ہَ
علٍ

کٍ ْخصش ہَ قْ سَ ٓ ٟھک ، ٞصؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم

225 Audio
227 Audio
229 Audio
232 Audio
234 Audio
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.34
.34
.34
.34
.15
.13
.13

علٍ کٍ ـٌق ؽجْ ریکھٌ

236 Audio

علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ

239 Audio

غف نہیك مللٍ ہمٌشا آ گ تٌ

245 Audio

َ ک تٌ كقُ ک تٌ اكقٌت میري
ک تٌ ّ تٌلق ْجھ

246 Audio

ک تٌ لغ ٛمیك تَ ْحػ کٍ طرػ جْ  ،تل صلشت علٍ کٍ

247 Audio

گ

لص ِق رہر کٌ ب طٌشم کٞ

لَ خٌ ٌُ ِر ؽ تٌ ّ تٛگٍ کمیر کٍ

249 Audio
251 Audio

.11

ىجکلـ تیرا عٌلف ٌُى ہَ ٌُ علٍ
ِ
ًضکـ سَ رؿ پن گھیرا ًضکـ کسٌ علٍ ہَ

257 Audio

.10

ًضکـ کسٌء علٍ میري خٌجٔ شكائٍ ہل

259 Audio

ًضک
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261 Audio

ًضکـ ہل خـ میري ًضکـ کسٌء علٍ

263 Audio

ًضکللق سَ نہیك گھیراتَ ہف علٍ كالَ

266 Audio
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.14
.14
.14

ٌ .14وٗص ےھچ ھبال نون رسا ان اےن مهْاـ

252 Audio

167 Audio
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 .65م ظہر ِ کیرٌُء ہَ پن عٌلف  ،جسکٍ كص ِن ِّ تٌء ہیك علٍ

268 Audio

ملىۓ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

271 Audio

مؤمیلق کٌ زل كلٍ ہَ  ،كم علٍ ہَ كم علٍ ہَ

275 Audio

میري ضُٛگٍ کٌ عہٌشا علٍ

277 Audio

َ ہٌ ًُ ہر ُلٍ
ٌُـ تیرا لبۓ

278 Audio

پن کیلق مِہلـ كاخ ٛہل علٍ کٌ اكش دمحم کٌ

279 Audio

َ ہیك
َ کیلق ُ ٌِـ علٍ لبۓ
ہف سَ هٔ تلطھبۓ

282 Audio

.64

ِكشر ہَ ًضکـ کسٌ مللٍ علٍ کٌ ٌُش ٌُش

285 Audio

.64

كصػ ک تٌ ـٌق ٍِ کلٓ ٞکٌ ك تٌٌُ خٌۓ

289 Audio

.63
.63
.61
.66
.60
.64

.64
.05
.03
.03

ٌُ شب میرا كظیُو ہل پنہف علٍ علٍ

291 Audio

ٌُ علٍ صیر خٛا جسبیق کٌ ہَ كاس طو

292 Audio

ٌُ علٍ ٌُ علٍ ٌُ علٍ اً خٛا کَ كلٍ ٌصطفٌ کَ كصٌ

295 Audio

َ ہیك ہف
ٌُ علٍ ٌُ علٍ کہو کَ حبۓ

297 Audio
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.01
.06
.00
.04

پن لؽ تلٔ کلف شکھ تٌ ہَ صماتَ تل ٓٞاب

299 Audio

پن صمج تٌ تھٌ ػیٖ ہَ کہٌق کہٌق ہَ علٍ

312 Audio

پن مٌٌُ کَ رامق زل خٌلٍ ہَ میرا

313 Audio

پن كظیُو میرا ٌُعلٍ ٌُ علٍ

315

-------------ص لخن شِیسٌ--------------تلصن امیر المؤوبیق ملىٌُ علٍ

.3

آح مللٍ علٍ کٌ مٌتف ہَ

.3

َ
َ میرً مللٍ پن خٌ پۓ
آقٌ پن خٌ پۓ

صع

317
318 Audio

 .1نوفٕ ٌا ھتَو ا ػو ك باكء

319 Audio

 .6حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

319 Audio

.0

كاكًُ غ ٛكاكًُ مر ِبیل دىیل كاكًُ ( ملىٌُ علٍ ع ـ)
ٕغٌ ْ ٙامیر المؤوبیق ملىٌُ علٍ

 .3ىوگو رسو ظلَفة ٌا ٍلى ھتَا متاـ
 .3اٌة ھتيئ گيئ داٌم دكل

312

صع

314
315 Audio
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 .1مجَ يًل ِو ٌباح ےھچ رسوے
 .6اٌری املؤٌْنی ان ػہادة ين ذنص

315 Audio
318
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 .3هپال جو فإٌ پھ نصو همل ا منك

319 Audio

 .3ظوں اای مغ ان اابال

321 Audio

.1

پیمٌشي میك اظمٌ سَ پن قرمٌٌُ کو آل

.6

آح ػیر الیسٌ کٌ مٌتف ہَ

328

كاكًُ غ ٛكاكًُ مر ِبیل دىیل كاكًُ ( ملىّ تٌ قٌطمن ع ـ )

329

.0
.4

َ شیف کو کلم تھٌ واہلل تلث خٌۓ
ا ٔس

322 Audio

331 Audio

 .4پڑٖو فاٌة ان اكپص ؾيوات

334 Audio

 .4فاٌة ےھچ دمحم ان پَاري

338 Audio
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.35

ُ
مٌق قٌطمن کَ غف میك شكٌُ ہَ اكش شىٌُ

ُ
ک
قٌطمن آة کَ رؿ کل ہیك ر ھٌٌُ کس تَ

 .33زھصاء ھی ھاھتو يس رويٹ پاككي

341 Audio
336 Audio
345 Audio
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.33

پیعٌـ ٌصطفٌ کٌ ك تٌئٍ ہَ قٌطمن

346 Audio

.31

اظہٌ ِش تل ِش خٌل ِؼ اکیر ہَ قٌطمن

352 Audio

َ آ ٔسمق
مٌق قٌطمن ضہراء زل سُع کٞتَ تھ

354 Audio
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.3

امٌـ جصق کٌ مٌتف ہَ
آح ِ

 .3اٌاـ هپال خعَ ُيب ين  ،ھكاف ان گوٖص الكٍَة
 .1جًسٔ خعَ ين بئریو ھتي اؾ ِمفٕء خصاـ

.6

فب ِط ٌصطفٌ جصق خ ٌِف يرٕضٌ جصق

ٌ .0امت خعَ ِو نصو يضٍضو ٌامت خعَ ِو نصو

356
358
361 Audio
361 Audio
364 Audio

.4

كاكًُ غ ٛكاكًُ مر ِبیل دىیل كاكًُ ( امٌـ جصق ع ـ)

366 Audio

.4

ق تٌهٔ ہل گبٌ ٓ ٌُٞجصق مللٍ جصق مللٍ

369 Audio

.4
.4
.35

كم فب ِط ٌصطفٌ پن عہٌرن کٍ شات تھٌ
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.3

ُ
مر ٔشر تل طت ٙمیك ش ْ ٙؽ تٌ ہل افبلاش
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 .1هج ؽبكص ٚمنىك هتُب ؛ عظظبٕ هتٍ( سلزٖو )
ّ .6ب ٙثُكك هي هج فبكّ عبٗت ٗظو ًوٌ
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آح نطْ الہٛي کٌ مٌتف ہَ
ُ
ہَ تل ِـ عہٌرت نطْ الہٛي

رض

( حصثُب

( Click Here

841
511 Audio
517
518
519 Audio
524 Audio
525

71

--------------ص لخن شِیسٌ--------------

 4رجب االؾب
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اً فی ِ

569 Audio

.1

اً طٌہر م ظہر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ
ِ

571 Audio

 .6اے ٌوالان لاٖص اپ اك پص ؾيوات ان ٌويت ُػشار نصوں

 .0جْة ِو ِوارو نصوا چيو روفة لاھصة

574 Audio
576 Audio
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 .4ےھچ يصس ا ظَف ادسی ظيماف ادم ِو

 .4رجب ان ھمَْة جَوارے ےھچ اای

 .4ظَف ادسل ٌوىل ين جعبَح نصي ىَجو
ٌ .4ؼَة ھتي ا ىہَة يْاًة ھتي اٌاٌَة

578 Audio
581 Audio
583 Audio
587 Audio

َ
 .35ملٔ کَ كم شہیر کل ہف کبھٌ پن تھملب تگ

595 Audio

ِ .33و اين رٍَٕ اگٔ ٌا هپْچي ےن ظ َػص ھجاككے

598 Audio

 34رجب االؾب

.3

اىسايع االجو ظَسان يبس اىلادر جنً اىسٍَ رض( حصثُب )Click Here
ہَ ؾرس پن کضکٌ پن ؾزاء خٌپن ہَ کضکٌ

557 Audio

 33ػًباف اىکصمی
ٌوالحْا خصة امليکة رض (حصثُب )Click Here

 .3ھص اں رےه ےھچ امیج ٌَ ٌا

463 Audio
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--------------ص لخن شِیسٌ--------------

 27/ 5ػواؿ املهصـ

.3
.3
.1

املوىل االجو املصاتض ظَسم يبس اىلادر خهمي اىسٍَ كط

اً ؿکیف الٛیق ك ت ٛطق تل میري آشضك

789 Audio

رشگٌم ؿکیمٌ میك مر کل طھکٌ کَ آئیك
ِ

792 Audio

ضُ ٌِف خلؼ پن شہ تٌ ہَ تیرا ٌُـ شكضاپن

 .6خلل ؿکیف الہٛي کَ رش ٓ ٞضمیك پن لجٛم َْجٌ َْجٌ کٞ

.0
.4
.4

ؿکیف الٛیق مللٍ إٓکٌ طھمصا پن رش میك تَ

794 Audio
Audio

811

813 Audio

ؿ ُ
َ
کیف الٛیق ملىٌُ میك تیرً رش پن آٌُ ہلق

814 Audio

ىجھکل رف اكش شات ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ

797 Audio

 .4ػٕ خهمي اىسٍَ ٌوىل كسس ين رساكر ےھچ

817

.4

قرركس سَ ک تٌ کف ہَ شكضن میرً مللٍ کٌ

819 Audio

.35

مللٍ ؿکیف الٛیق ٌُكا ؿکیف الٛیق

Audio

811

73

.33

قٌرش ؿکیف الٛیق ہَ اعلٍ قٛش و تٌشؽ ٓٞہٌپیلش ْجھکل

817 Audio

 33ذم اىلًسة احلصاـ

اىسايع االجو ظَسان يبس يًل ظَف اىسٍَ رض ( حصثُب )Click Here

 .3سْاء يبس يًل ظَف ادسل ين

554 Audio
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--------------ص لخن شِیسٌ--------------

ِ--------ؿاحئ---------َ
 .3اؾَص دمحم ےن يمل ِو اف دك
823 Audio

 .3اهلل جًاىل ِو محس جو کصےج

 .1ثواكه رى ُٖٗؾخ ٍٖ
 .6ػِْ ٗب ٓىٌب عوٌو

 .0چيو اے پَارا يضٍض ك چيو

 .4ؿْ ٓب ؽٌَن ٗب هوعسس ثواكه

 .4مشو هي اْوٌ ٗسس ضضهىًو ٗسس ٓبهٌ

 .4اِى ثثَ رى ٓذ فلا ٗسس اسس ث٘ل ٙوٍبه عسس
 .4اذلس هلل ػهصاِو نصجو

 .35اٌْٗهـ هتٍ ر٘ظظب هن ًـئٍ اسس كوٍزى كٌَهبئسس ؛
 .33اٌْٗهـ رى ًهىٍ ثبهٌ ٍل هلهح ٗب واٍٞسس

 .33اسس هببئٍ فىف فلا ٗى رى هاًهـ ححهىهٌ ككـ٘بٙ

826 Audio
844 Audio
858 Audio
863 Audio
833 Audio
834 Audio
873 Audio
875 Audio
877 Audio
879 Audio
881 Audio

75

 .31هج ًىئٍ ثْو ٍلاٌْٗهـ هتٍاَْٗىطط عهٔب ًوسس

 .36هج ًىئٍ فلا ٗب ٗبّ ٍل ٓبال عثثب ًوسس

 .30فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس

 .34حح٘ذ كئٍ ٗسس ٍبمهَ واٛالٍ ،بكككوو ٍل ىثبٍل

 .34دؿ يس خعس ےن ُاكؿ

ٍ .34بك ككُوو كوٓبوٌ ككُب هت ٌُهـ ِٛوكا ٍل خت ي ٓب
 .34ظائنی رس جیَ اھوو ےھچ ظػصات
 .35ظسا رانھػ ظٓخوک َظو راص ھتاےس

ٍ .33ىطط ػغت فبُن ٍل هلهح ؛ ػوَ ؽًنإ ؛

 .33ػيَيو ٍ٘ى كٍ ٗب ًبٗى ٗسس كٌٛبُى

 .31ػِْ ٗب ٓىٌب عوٌو

ًٔ .36الَب كٕ ٍل كٛىثث ٓب وؽلح ٗب و ٙككُالة

ً .30ظظبطط رِي َبهو ٌّبَخ ُٓطط ًووطط كُٗب ٍل

ىب ٍل ٍؼبكح ٗسس
 .34ككو ححبٛسس رى اسس ٓإٖٓ ػو ِ

885 Audio
889 Audio
891 Audio
891 Audio
895 Audio
897 Audio
912 Audio
915 Audio
917 Audio
919 Audio
858 Audio
888
912 Audio
918 Audio
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.34

.34

ككو ٓبها عَْ ٍل اْ ًهبُى ٗسس اُ ًهبهٌوطط رى
َ
َ
گْاؤں ھچوں ھگْو ياكو ٌگص ےب خس ھتَو ٍافو

ٓ .34وّل ؛ ُىككى فلا ٗب ثواثو

ٓ .15ؼزرب هاوٌ ٌُهسس ؛ اَل هواَخ ٓب فرب

ٓ .13ىٌب عىاٛوو هتٍ ككُو ٗب ٍقٖ هبال ؛

 .13ھص روز زُسگي ِو ظو ج ڈكےب ےھچ ایرو

 .11واد ؛ كبئلح كاه ػيَيو واد ٗسس ٓبٗى

917 Audio
933 Audio
921 Audio
917 Audio
923 Audio
941 Audio
926 Audio
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--------------ص لخن شِیسٌ--------------

ِؿاحئ يف ٌسح دايع اىًرص ك احلنی

 .3هج ككهوٌٌ ػجل ػٍِ هجِٗ ٚب هجِ ٚالِٓوا

 .3جامنای اج ِو برش ين امست پص

 .1ظو ج ان جمي اٌاـ ےھچ دايع ےھچ چاُس جمي
ٓ .6ىالٗب اثى اُوبٍْ ًىصو ؛ هي ًىصو هتٍ

ىل ٓلوك ؛ كػبرى ٓب
ْ .0ا ػجل ػٍِ ٓى ْ

ً فلائٍ ٓب كَىا ؛ ثًٖنح ٗب
 .4كبٗى ِ

ٍُ .4ق اذللي ٓىالٗب مشًْن مسبوٌ ؛
 .4هت ّبٕ اوثثو هت ٗب ػجل ػٍِ ؛ ٗبئت

ٍُّ٘ .4ى هتب كػبرى ٍت ْا هت ٗب ٓب ًُـ٘لٕ ؛

ل ػٍِ ٍل ماد
 .35شلزبى ؛ عظظبٕ ٓب ػج ِ
 .33اك َٚ؛ عُْ آبّ ْا كاػٍ ؛ هت هله

 .33اًْبُ ُٓٔ٘خ ٗب ؛ ىٛوح ٗسس ْٓزوٌ

لًغ

951 Audio
942 Audio
942
943
944
944
945
946
947
947
948
948
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 .31ا٘ٛب ٍىا ٗزهٍ ًىئٍ  َٛي ٗب رٌـُـ ٚككبٙ
 .36ثثْذِ كِي ؛ ػجل ػٍِ ٗب هلّ رِسس

 .30و ٙكػبرى ٓب َػَِْ ؛ ْا ىًٍ ٗب َٗزوٕ

ٍُ .34ق كَطط اؽواّ ٗب رٌجًن ٗسس ثىُسس اككو

 .34كَٖ ٗب ٓبهتب ٗب ْا ػِ ّي اذللياًَُِِ ؛

ٗ .34زهٍ ِٓال اثث٘سس ًىئٍ ٗيب َب هك ًىئٍ وٍٕ َب هك ًىئٍ ائٔخ
 .34كاػٍ ؛ َٓغل ٗسس َٓغل ؛

 .35ػجل ػٍِ ٗى كٍ َٚىطط ٍ٘بؤطط ضضٌُب ؛ ٌٍُ كٗ َٚب
 .33كػبح ٍووسس ٗب اْط ٍُق اذلليِ ؛ ٗبكه فِق ككِوآٍ

949
949
951
951
951
951
952
953
953
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--------------ص لخن شِیسٌ--------------

ِ----------ؿاحئ ٌخفصؽ يْواف-----------امئة لاھصٍَ ع ـ ان ٌلاـ ين ًٌصفة اےن ذنصو

 .3كاڑي ين ذکص( اٌاـ يًل زٍَ اىًابسٍَ ع ـ)

 .3اٌاـ اٌص ع ـ احصج يس اػارٔ ين ذنص

ًٌ .1ین" يَ اىًْمي"

954
955
956

دياة اىعرت رض ان ٌلاـ ين ًٌصفة اےن ذکصو

ِ .6و اين هچصو دًهھي ےن ػٕ ِو انرب ھتاجو ھتو كصابف

 .0ظَسان فریراف دساع اىسٍَ رض ين ذکص

 .4دايع ےھچ ٌعجس

 .4دايع اٌاـ ين ٌشو ےھچ

 .4اكىَاء كرب ٌا خَوة ےھچ
 .4رشًٌة ين ذکص

 .35زنوة ين ذنص

957
957
958
958
959
959
961
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--------------ص لخن شِیسٌ--------------

-------------اترخي-------------

 .33داكؿ ين ذنص

961

 .33درس ين ذنص
ٓ .31ىالٌ هاط

962

ھْس اےن گجصات ٌا ديوة ين ذکص
هٌ

ٍ .36وّبء ٍل مًو

 /عؼلو ُؼٌن ٍل كز٘خ

963
965

 .30ديوة ين جميط

966

افالم زلٔىكح ٍل مًو

 .34مجَ جٌلروا ين ذنص

 .34رىاٙغ ٍل مًو

 .34يمل ظَھكوا ين ذنص

 .34يمل ليب نصواين ذنص
 .35اٌٗبه ٍل مًو

967
967
968
968
968
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-------------ص لخن شِیسٌ-----------------------------اكل تٌء کٞاـ ع ـ---------------

 7حمصـ احلصاـ

اىسايع االجو ظَسان امسًَو بسر اىسٍَ رض (اثين)

 16حمصـ احلصاـ

اىسايع االجو ظَسان خامت بَ ابصاھمي

 17حمصـ احلصاـ

اىسايع االجو ظَسان ابصاھمي كجَٕ اىسٍَ
كط

رض

رض

 31حمصـ احلصاـ

ِو يب يب ؾاخبة

 34حمصـ احلصاـ

املوىل االجو املصاتض ظَسم خفص اىسٍَ اىؼہَس
َ
كط
احلصة اىفافية امللسظة بو ؾاخب اٌة اهلل ايئ ؾاخبة

 34ربَى االكل

اىسايع االجو ظَسان دمحم بصھاف اىسٍَ

 33ر بيع االْخر

اىسايع االجو ظَسان ٌوىس لكمي اىسٍَ

 33ربَى االكل

اےن فاٌة يب يب ؾاخبة

كط

رض

كط

()03

رض

 4جٌلدم االرػصی املوىل االجو ظَسم ىلٌلجني بَ خبُب اهلل

كط

 31جٌلدم االرصی اىسايع االجو ظَسان امسًَو بسر اىسٍَ رض ( ٌوھٹا ابكا جاٌْگص )

 27جٌلدم االرػصی اىسايع االجو ظَسان كمب راف كمب اىسٍَ اىؼہَس
 4رجب االؾب اىسايع االجو ظَسان ِو دمحم ِو اىسٍَ
 4رجب االؾب

املوىل املصجـ ظَسم خعَ يج ابدػأ

كط

رض

رض
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 34رجب االؾب اىسايع االجو ظَسان لاھص ظَف اىسٍَ

رض

26رجب االؾب اىسايع االجو ظَسان يبس اىلادر جنً اىسٍَ
 22ػًباف اىهصمی ٌوالحْا خصة امليکة

رض

رض

 34/ 0ػواؿ املهصـ املوىل االجو املصاتض ظَسم يبس اىلادر خهمي اىسٍَ
 12ذم اىلًسة احلصاـ اىسايع االجو ظَسان يبس يًل ظَف اىسٍَ

رض

كط
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-------------ص لخن شِیسٌ-------------------------میمرؼ مت ظممٌت-----------

َ
 .3پص هباء جاًٌة پص ظْاء جاًٌة

 .3جاًٌة ےھچ مچَ پص ًًِ پص ٌنن

 .1جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ
 .6جاًٌة ين ػاف ےھچ ازھص ين ھج مهؼاف ےھچ

.0

طھٌئٍ علف

کٍ لغٌء

998 Audio
1111 Audio
1114 Audio
1118 Audio
1111 Audio

.4

عکھٌ ہَ تف شبھٌ سَ ہٌ تف سَ ہٌ ہف ٟٓھَ 1114 Audio

.4
.4

میري خل ٛمیرا ٌکٌق خٌمعه
کٌشكاف خٌمعه میك ہف شبھٌ نہف خلیك
ہیك
ِ

1118 Audio

.4

ٌُ خٌمعه ٌُ خٌمعه ٌُ خٌمعه ٌُ خٌمعه

1123 Audio

.35
.33

1116 Audio
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-------------ص لخن شِیسٌ--------------ر وظ المرآف
ُ
ُ
ل
لجٛت ِللٞؾمٌف آمیٔ ٌُ مرآف

1124 Audio

 .31اےى ِو هناىو خفن ين ےھچ رأ پص فَاء چيو

1126 Audio

.33
.36

َ ہیك ہف ـک ِ ٞخٛا
خٌمعه کَ ـٌۓ میك ش ہۓ

1121 Audio

 .30دايع اهلل ين ےھچ ا ُساء خفن نصوں كصاں پو ا

1129 Audio

 .34ظإً ٌا اكا ٌوىل ان چيخا رھو ظسا

1131 Audio

 .34نہوں ھچوں ٌںی ےنمت اے پَارا اٌریو
خ ٌِمع

.34

قٌطمنن

ٔسٌئٍ

ہَ

1131 Audio

اىتلش
خ ٌِمع

اتلش

َ
َ ََ َ َ
اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَم

1132 Audio

َ
َ ََ َ َ
 .34اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَم (ا كول ےھچ يًل ِو)
1133 Audio
َ
َ ََ َ َ
َ
 .35اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَم (ھج فصٌاكے ٌوىل ےھچ الزـ ييَک) 1136 Audio
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--------------ص لخن شِیسٌ--------------

.3

ٌ -------خفصؽ كؿائس --------ي ال َّن ِذ ْي ِر
ا َ َبا َح َس ٍن َيا َن ِظ ْ َ

.3

ب ا َ ِغ ْؼثُ ْوا
ا َ ِغ ْؼثُ ْوا ا َ َيا ٰا َل ال َّن ِ ِ ّ

.6

ك ِِف الْ ُج ُم َعة
اِل ٰ ِه ْي َسأَلْ ُت َ

.1
ْْبك َات
ٰا ُل ٰط ٰه َم َنا ِبـ ُع ال َ َ
.0

ار ُك ْم َل ِم َعة
َيا ٰا َل ٰط َہ ال ِّر ٰٰض ا َ ْن َو ُ

َ .4يا َح َّبذَ ا َش َج ٌر ِِفْ ال ُخل ْ ِد ُذ ْو َث َمر

َ .4يا َص َباحَ الْ َخ ِم ْؼ ِس ا َ ْه ًل َو َس ْہ ًل

1158
1159
1161
1162
1163
1165
1166
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--------------ص لخن شِیسٌ--------------

ٌصايث ظَس اىؼٗساء ع ـ ( يف اىًصيب )

لل َم ْظل ُْو َم ك ْر َب َل
ك َس َل ُم ا ِ
 .3عَل َْي َ

.3
ي
اب َج َوا نِ ِح ْي َوف َؤا ِد ْ
ُح ْز ٌن ا َ َذ َ

.1
ام ُم َح َّم ٌد َو َو ِص ُّيه
ي ْال َ َن ِ
َخ ْ ُ

ي ا ْب ِن فَا ِطم
ِ .6قفَا َن ْب ِ
ك ِم ْن ِذ ْك َری الْ ُح َس ْ ِ

ب ِِفْ َمأ َت ٍم لِ َن ُن ْو َحا
 .0قُ ْم َصا ِح ِ ْ

َ .4ك ْر َب َل ٌء َو َيا لَ َہا َك ْر َب َلء

ك َو َل ال َْع َزا ُء َج ِم ْيل
َ .4ل َّ
ْب ِف ْي َ
الص ُْ
ي
ام الْ َح ِّق َم ْو َل َنا الْ ُح َس ْ َ
َ .4يا اِ َم َ
ت ُح َس ْؼ َنا
اح َس ْؼ ًنا َو َما َن ِس ْي ُ
َ .4ي ُ

.
35
ُ
َ
اب الْ ُج ْون
ح
ا
ك
ت
ؼ
ح
ف
ط
ا
ي
لس
ّ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ ُ
ي َي ُد ْوم
 .33اِ َّن ِذ ْك َر الْ ُح َس ِْ

اب ال ُْبكَاء
 .33اِل َْؽ ُس ْوا ثِ َي َ

1138
Audio

1141

Audio

1142

Audio

1143

Audio
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.3

.3

.1
.6

.0

.4

َص ّٰل ع َٰل

ُم َح َّم ٍد َربُّه

ُم َح َّم ٍد َربُّه
َص ّٰل ع َٰل
َص ّٰل ع َٰل ُم َح َّم ٍد َربُّه
َص ّٰل ع َٰل ُم َح َّم ٍد َربُّه
َص ّٰل عَل َْي ِه ِم ْن َر ُس ْو ٍل ِبه
َص ّٰل عَل َْي ِه ِم ْن َر ُس ْو ٍل لَه
َص ّٰل عَل َْي ِه ِم ْن َر ُس ْو ٍل ِبه

َت َ
َت ِم ْن غ َْؼ ِبه ُح ْج ُبه
ُ َّشف ْ
ُي ْغف َُر ِم َّم ْن َو ّدَه َذ ْن ُبه

َربُّه

ي غ َٰدى قُـ ْر ُبه
َح ّٰت كَـق َْو َس ْ ِ

ي ُر ْس ٍل َخل َ ْت
ُ .4م َح ّم ٌَد ِم ْن َب ْ ِ
 .4فَل َْم َي ُ
ِِن
ُ ْن َم ْع فَ ْ
ضلِ ِه ْم م ْ ُ
ُ .4م َح ّم ٌَد

قَ َّر َبه

ُ .35ن ْو ٌر
ُ .33م ْن َتق ٌ
ِل ِِفْ
ُ .33ط ْو ٰب لِ َم ْن َي ُز ْو ُر َمغ ًًْ َح ٰوی
َر ُب ْو ِِب ٌّ

ِبہ َش ْرقُہ
َر ِح ٍم ُط ِ ّہ َر ْت

َْب َح ٰوی َش ْب َحہ
َ .31س ٰٰق َث ٰری ق ْ ٍ
ي َر ُس ْو ٍل ُم ْص َط ًف ق َْد َص ٰف
َ .36خ ْ ُ

َح ِب ْؼ ِبه َم ْن
ُم َح َّم ٍد َع َّز

َم ْن

ق َْد

ُح ّـبُه ُح ّـبُه
ِبه ِح ْز ُبه

ي َخل ْ ِقه ل ُّـبُه
ُه َو َب ْ َ
َب َّش َر ْت ُه ْم ُر ْسل ُه ُك ْؾ ُبه

َش ْم ُس ُه ًدى َوكُل ُّ ُه ْم ُش ْه ُبه
َم ْن ُه َو ِِفْ َتف ِْض ْيلِه تِ ْر ُبه
َو ِمثْل َہ

َغ ْر ُبہ

ُم َن َّو ٌر
ِم ْن ُصل ِْب قَ ْر ٍم َك َر ٍم ُصل ُْبہ

ُضل ُْو َعہ ِِفْ لَ ْح ِدہ ُت ْر ُبہ
ضلِہ ُس ْح ُبہ
ِم ْن ق ُُد ٍس ِم ْن فَ ْ
ِم ْن قَذَ ٍر لِ َش ْر ِعہ ِش ْر ُبہ
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.30

.34

.34

.34

.34
.35

ن ِ ُّ
َب َح ٍّق ق َْد َر ٰع ِس ْر َبہ
ِسل ُْمہ
ِب َر ِّبہ
ُم َّت ِح ٌد
َم ْن ك ََّظہ ِم ْن َد ْه ِرہ َص ْرفُہ

َو َم ْن ُي ِص ْب ُہ ِش َّدةٌ فَل َْيل ُذْ
غ َْو ٌث لِ َم ْن ق َْد َم َّسہ ُض ُّرہ
َربَّہ
ُم َو ِّح ٌد
ُم َح ّم ٌَد

ِب َع ْز ِمہ فَل َْم َي ِض ْع ِس ْر ُبہ
ِسل ٌْم لَہ َو َح ْر ُبہ َح ْر ُبہ
فَل ْ َؼ ْس َت ِج ْر ُہ َي ْن َ
ُ ِش ْف َك ْر ُبہ
ِب ِع ِّزہ َيذْ لِ ْل لَہ َص ْع ُبہ
ث لِ َم ْن َح َّل ِبہ َج ْد ُبہ
غ َْي ٌ
َت ْو ِح ْي ُدہ ِم ْن ِد ْي ِنہ ق ُْط ُبہ

 .33ق َْد َه َّد ُر ْك َن ُكف ِْر ِه ْم َع ْز ُمہ

َوق ََّد

ب ُر ْش ٍد َو ُه ًدی ك َْم َش ٰف
َ .36ط ِؽ ْي ُ

َس ِق ْي َم َغ ٍّي َو َه ًوی ِط ّبُہ
ُط ْو ٰب لِ َم ْن ُم َح ّم ٌَد َح ْس ُبہ

َ .33و ل َْم َي َز ْل َي ْ
ُ ِنفُہ ُن ْو ُرہ
 .31ذُ ْو َع ْز َم ٍة ل َْو َرق ََد ْت عَ ْؼ ُنہ

.30

.34

.34

ُم َح ّم ٌَد َح ْس ِ َ
ب ِِفْ ِش َّد ِت ْ
َص ّٰل عَل َْي ِہ َوع َٰل َم ْن ُهم
َص ّٰل عَل َْي ِہ َوع َٰف َر ْح َم ًة

ض ُبہ
ْت ِش ْر ِك ِه ْم َع ْ
َم ْ َ
َي َز ْل َي ْن ُص ُرہ ُر ْع ُبہ

َو ل َْم
ي َن ْو ٍم ل َْم َي َن ْم قَل ُْبہ
ِِفْ ِح ْ ِ

ْت ُتہ
عِ ْ َ

٭٭٭٭٭

ِصف َْو ُتہ

َص ْح ُبہ

ي َربُّ ُه ْم َربُّہ
َع ْن ُم ْسلِ ِم ْ َ

ُ
ُ
ؾرش عُلی سَ ریکھم  ،ضمیك پن ػیر اىٌُـ آٌُ
آ ٞکَ ِ
89

ُ
ُ
ع
ل
ؾرش ُ ی سَ ریکھم  ،ضمیك پن ػیر اىٌُـ آٌُ
آ ٞکَ ِ
ُٛامیلق میك ِگھرً ہللق کٍ ش قٌػیلق کٌ ّ تٌـ آٌُ
ُ
ُ
کہٌق ضٌُف ٔشر کٍ طٌقُ ٟٓھَ رشرك ـًـ اف ٓٞ
کو شق کٍ خٌطر ظمٌ سَ ٌُشك خٛاۓ ُکل کٌ ـًـ آٌُ
ُ
ؽجْ كم ظو کٌ ش ِذ میلش کو جس پن قرٌُف خٌُ ٛصمشح
یمٌـ عٌلف کٌ جصق ل تک ٞپن شـ ِؾ تلشػ ہمٌـ آٌُ
َ تل ِش ِالہٌ جس میك
كم جشف اظہر ت مہٌشا آقٌ کو طھلک
ِ
كم رؿ ت مہٌشا ہٌ رؿ ہَ مللٍ خٛا کٌ جس پن کًـ آٌُ

91

خ
َ صػ میك یمٌـ ہٌري
ًشت ٙك آرـ ل تـ ك ملسٌ کھڑً تھ
ُٛا پن الضٌ میك تھٌ دمحم ِبیلق کٌ پن امٌـ آٌُ
زل شهعبیك پی ِٔ ٌصطفٌ ہَ خٛا ہٌ قعهٔ کل خٌّ تٌ ہَ
َ کو عًـ آٌُ
کو شق کٍ زلکھٕ پن ػیرّ ت ِـ امیك کہ
ہمیك تل ٔسیٔ نہیك غملق سَ ـکق ہمٌشي جبیك پن کیلق ہل
ُ
ُ
ٌؽ یبیلق تَ ضہٌق تھٌ گھیرا ضٌُق پن ا ٕکٌ ہٌ ٌُـ آٌُ
ؾمٌلٍ پن ٔسی ِٔ
َ
َ قرمٌِب تگ
قر شۓ

دمحم قیر میك ْخصش کٍ ہَ ضمٌُّ
ُ
اً ّ ت ًٛسػیرم القٔ کٌ کٌـ آٌُ
٭٭٭٭٭

91

اضؿ کٍ زلفبلق ہل جس میك پنہٌق کلئٍ ّ تٌكً تل ٌُـ أسٌ
اضؿ کٍ زلفبلق ہل جس میك پنہٌق کلئٍ ّ تٌكً تل ٌُـ أسٌ
كم ُ ٌِـ اؾمٛ

کَ تھمؿ ٓٞسَ ّ تٌف أسٌ کًـ أسٌ

كہٌ ہَ قرقٌف كہٌ ہَ قرآف كہٌ ہَ شب جضکٌ ہَ ّ تٌ زلاق
ُ
ـ
َ ہیك رشكر أسٌ ًـ أسٌ
َ ٟٓه ٟٓه کَ طھم مۓ
قر شۓ
ز
مٌؿ ٓ٠راق ہَ ؾرش تھٌ جس پن آح ٌُضاق
ہَ ری ِق ؼ میك ؾ ِ
كم ہٌ تل ىٌُ ہَ ریق أسٌ كہٌ تل ىٌُ ب طٌـ أسٌ
َ
گ
كم جس کٌ ـٌپن تل ؾرش ٓ ٞہَ كم جس کٌ سشكق کَ رؿ میك ھر ہَ
مٌم یمٌـ أسٌ
كم ہٌ زل سٌکٌ تل تھر پن زكٌُ كم ہٌ ہَ ِ

92

ْجٌت ىٌُ

ٌب
كہٌ تل
آب ج تٌت ىٌُ كہٌ ک ت ِ
ِ
َگٌ رٌُ ہَ ین ِش ركاـ أسٌ
كم حٞػ جضکٌ پن هٕ ـک
ع
ك تـ

أسٌ

خ

ل تـ

أسٌ

خ

ل تـ

أسٌ

سو تـ

أسٌ

ق
ع
ک
پن ِشهعیلق میك پن میلق میك سٌ تَ ٌٌُُ م قٌـ أسٌ
ق تٌػٔ أسٌ سعٌرت أسٌ شٌُؼٔ أسٌ ؼ تٌرت أسٌ
كم

جس پن

کعن ِن کل

كخ ٛآٌُ لجلر
٭٭٭٭٭

أسٌ

ق تٌـ

أسٌ
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ل
َ ہیك شسهٔ لُعٌلمیك
آ گۓ
ل
َ ہیك شسهٔ لُعٌلمیك
آ گۓ

اب پن گھیرال سشا تھٌ مّٝبیك

مرك ِش عٌلف  ،مرك ِش رك ضہٌق

آة کٍ

س
و تً ِر ؼ ت ِ ً ٛلمیك

مرك ِش للىؽ کٍ آم ٛہَ آح

ؾرش ٓٞیك
کیلق لخ
َ پن قرش اكش ِ

كالؾحٌ  ،كالش
مٛد مرا
َ
ہ
ًس
ِ

رُکي ک ٞمرکٌش کٌ كص ِن جِضیك

صمؼ سَ آٌُ تھٌ صؽ ہل ک ٞيير

َ ضًس البیلن کٍ جبیك
ری ک ھ ۓ

خ
آرـ ك تلد ك ل تـ ك ملسٌ ً ،شتٙ

ٌؽ ٌُؽ ٌصطفٌ کَ طٌلبیك
خ ِ

َ مك تٛي معراح میك
ٌصطفٌ تھ

َ مك تٛیك
اكش ـٌشً يرـلیك تھ

94

اً مّٛنن كالَ کٍ ہلگٌ کٞـ

ن
ہ
ت
ت
ب
ج
َ ہف ضآٞیك
گ
کٍ مّٛنن

عُ
ٕ
شكد پبٌ
ٌ
ض
ير
ا
لٍ
ہَ
ل
ِ

شكد ریك
شكد ایمٌق ِ ،
جس کٍ جْ ہَ ِ

ُ
ج تٛؼ ك ؽبیر ہل ٌُ ُٛش ك اخٛ

اـ ٛاہللِّ ہَ تل ہَ ِقت ٙوبیك

كصع میك ِ ،کٞراش میك  ،گك تٌش میك

ہَ دمحم

کَ دمحم خٌٔضیك

زل دمحم ٓ ٞہلا ٌُضؿ قرآق

ُ
اس قرآق کَ ظو دمحم ہَ قریك

اكح ؾجٔ ٓ ٞشہَ ٌُقٍ ـٛا
ِ

م
ٓٞھٌف ریك اكش هغـ فیػ ریك

َ
ٟٓھ تٌ ہل نعٔ الببٌ ـٌکْ ٞجھ

َ ک ٞجْ دمحم خٌق گ٠یك
نہل

٭٭٭٭٭
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المٛر اً پبٌ میك گنن گٌش
المٛر اً پبٌ میك گنن گٌش

ہلق

شسهٔ شب سَ آئٍ ضہٌق میك نہٌش
ِ

ؼ ت ِٛ

ہلق

و تًر

ٓٞ

میك

طلبگٌش

ہلق

اشض ریك میك قراش  ،زلش ہلۓ خٌق ّ تٌش
ِ

ٌُۓ میك كشهٔ زل ِاس ح٠ب میك ہل ظمٌش
آمٌ ِر ٌصطفٌ

سَ

ہٛاُّ

ملٍ

ک تٌ

بدایتِّ

ملٍ  ،ک تٌ نہٌُّ

ملٍ

تلق ش قٌػٔ کٍ اعلٍ ؼ تٌُّ ملٍ
المٛر اً پبٌ المٛر اً پبٌ
ِّسیِّدِِِّّّ ُر ِّسلِِِِّّّّ ہَ  ،ىج ُِع اير ہَ
إٓکٌ

كاھْ اح ٞہَ
شا ِهع قٛش ہَ ،
ِ

کٌ ہر ىجْ قٌُ ِـ فخر ہَ

رؿ دمحم کَ ٌُـ سَ مػملش ہَ

ُ
اكش ًشركش ہَ سحٞ

ہر طرػ ٔس دمحم ہٌ مت ظمش ہَ
المٛر اً پبٌ المٛر اً پبٌ

٭٭٭٭٭

مٝزلش ہَ
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َ ك تٌئیك
اكغٌػ پیمیر کَ ت مہیك کیس

َ ك تٌئیك
اكغٌػ پیمیر کَ ت مہیك کیس
َ ظمٌئیك
کلضً میك ضو تٛش کل تھً کیس
جس تلش کٍ صلء سَ ہل میلش مو ك اْجمق
ُ
ل
َ طھ تٌئیك
اف ِکٞتلق ى ظم میك کہل کیس
قرآف ہل جس ظو کٌ رِٔس ت ٌِف لغٌُـ
ُ
َ ِرکھٌئیك
اس ـٌم کٍ مٛجٔ میك ہیر کیس
ُ
ت
َ يراٍّ میك قرفبلق کل ھٌ ػیرت
ہَ ا ُک
ُ
َ اصھٌئیك
ہف طٌٓ ِ ٞؾرقٌف نہٌق کیس
ػ ْجلی ِؼ ضہٌق کل
ا ُِّمی زل کہ
َ كاو ِ
ُ
َ ِعکھٌئیك
للىؽ کٌ مِہلـ انہیك کیس

ُ
َ
َ ی قٌض ِن ملرت کل ضىجي لَ
زل ا ُک
97

َ حٞائیك
آؿ پیمیر سَ ب ظر کیس
كم ِ

َ
ت
ع
ک
زل رش سَ پن آٌُ ہل تل ھر ہر میك یسٌ

َ ٟٓھٌئیك
تھر ِاُکل ـٌللئٍ کٌ فبؼ کیس
مرکٌش ًُ لل ہمیك شكضَ پن کٞـ سَ

ُ
َ اتھٌئیك
تَ رار م قٛش ہَ قٛـ کیس

ٌٌُُق ہَ م هغـ کٍ ج
جْ پبٌ سَ
ك
ی
ب
ِ
َ ہ تٌئیك
ِاس تیر کَ ضہرً سَ ب ظر کیس
ؔ پن کلئٍ خٛ
طٌقُ نہیك ِگببٌ کٍ ؾمٌلٍ
َ ِگ تٌئیك
شسهٔ عٌلف کَ کٞـ کیس
ِاس
ِ
٭٭٭٭٭

98
شصمؿ خٛا ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ
اً
ِ
شصمؿ خٛا ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ
اً
ِ

اً ظ ِو ركمرا ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ
ش
اً قیع اللشي ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ

تف ہٌ ہل كص ِن ْجلی ِؼ کلف ك ٌکٌق
يرـ ِـ يرـًق  ،ھٌرئ ٍِ أس ك خٌق

تف سَ ہٌ ہَ كزلر ضمیك آظمٌق
شا ِض اشض ك ظمٌ ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ

َ
ُّ ِگٞاۓ زل کعنن میك ملزلر تھ

َ
َ ًطہلر تھ
ق ِْ معراح ـٌھ ٛتھ

خٌتف

اىِب تٌء ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ

َ
كق ُِ صؽ الٍير ؼیر ىجٛكر تھ

تف كم معخز یمٌ ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ

مؤمیل پن پن ہلگٌ عٝاب ك ؼ تٌب

پن صؤاؿ ك زلاب اكش جسٌب ك ک تٌب

شك ِض ىخشر کھً ہلگٌ غیٔ کٌ ٌُب

آئٍ ہلگٍ غٛا ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ

شسهٔ ٌصطفٌ مٌُؿ لل
عٌػبلق
ِ

آل آل يرٕضلق ش قٌء مٌُؿ لل

اً طلْ گٌشكق آل ق طٌء مٌُؿ لل

ہیك پن ْخر لجٌ ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ
ِ

شم پن خٌل جسٌمٌ مّٛنن خلل

قبض ك ٓٞکُ کٌ لَ لل حّ٠نن خلل

گٌيزف صمۓ میزؿ شفینن خلل

کہو کَ "غ ِـ علٍ" ٌُ پبٌ ٌُ پبٌ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

99

ٌُخٛا ِش

شـٌلُ

دمحم ہَ

دمحم ہَ
ًلُ
آق تٌب خ ِ

دمحم ہَ

ٌُخٛا ِش شـٌلُ
ت
شب تَ ھتحٌ زل نػهٔ شسهٔ کٍ

كہٌ شسهٔ کٍ آُّ دمحم ہَ

ی
ت
ؽ
ه
ـ ھر ِاؽ پبٌ اكٓٞ
ٌُئٍ

ُ
اكش شــُ پن ك تٌرت دمحم ہَ

غللات ك ـًـ کٍ جس اكٓٞ

شب تَ کٍ ہَؼ تٌُّ دمحم ہَ

کہٌ ق " للىؽ" ٌُشي نعٌلٍ تَ

كم ىج ِـ ِاـٌشت دمحم ہَ

اِب تٌء کل ٟٓھٌئٍ امٌهٔ ہَ

كم ھمٌـ امٌهٔ دمحم ہَ

َ ٓٞاؼ پن زل
ق ِْ معراح نہتخ
مٛئٍ
م ِکٍ
ؾرئٍ ھٌضمٌ

ِٓ ٠ر شب پن کٞاهٔ دمحم ہَ
لؾ امٌهٔ دمحم ہَ
ـ ٌِم م ِ

ـٌشً اـًـ کٍ اكش ایمٌف کٍ

کٞتَ ہر آق ر قٌظٔ دمحم ہَ

ٌُغ میك ُل تللق کٍ گللق ٓ ّ ٞتٌء

ُِّیر ًُػٔ لغٌجٔ دمحم ہَ

ہَ ؽجْ زلش ٕػیْ شپیع کٌ مٌم

جس میك ٌُۓ كىرت دمحم ہَ

111

ظیْ العؿر کٍ خٌص کٞسٌ کٍ

ٌُئٍ ـ ٌِف کٞاهٔ دمحم ہَ

ظیْ ك قٌطمن

ٌُۓ قْ کٍ ِكشا ُّ دمحم ہَ

قْ مرنعٔ کَ اؿمٌؿ کو جس میك

آۓ شكد كىُّ دمحم ہَ

ٌصطفٌ يرٕضٌ

عہیسٌم رك

عٌلف ظیْ اكش

فیػ ریك کٍ ك تٌۂ دمحم ہَ

صیر کَ ركش کٍ ق ِْ ٌُشُؾ میك

ٌب ہٛاُّ دمحم ہَ
مٌم ُ ِ

دمحم ہَ

اكش تل ِش ٕغٌشت دمحم ہَ

ؾرض ک ٞاً ٔشیف ـًـ ضہٌق

ہَ

خٌكرائٍ

ج تٌت

ٌُخٛاش

شـٌلُ

اً یمٌئٍ ىجٌمظ نہٌق ٓ ٞتیرا
اكش

شك ِض

ق تٌهٔ دمحم ہَ
٭٭٭٭٭

دمحم
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خٛك ِر

خٛك ِر

طٌٓ ِٞ

طٌٓ ِٞ

َ ہی ك
ِـٛشا حضلش خٌ پۓ

َ ہی ك
ِـٛشا حضلش خٌ پۓ

کہٌق ہَ ؾرشُؔمِّع
َ ہی ك
ِّؔلٍ حضلش خٌ پۓ
ِ
ُ ُ
ُ
انہیك ػیر ہَ کہیك سَ ٟٓھل رشكر اف ٓٞ
َ ہی ك
یمٌـ رہر کٌ ینضو حضلش خٌ پۓ
ُِّؔق کٞ
ُِّؔق ش
َ ش
ٓٞك ِض جشر ش قٌػٔ ک ّ ٞتگ
َ ہی ك
ہر اؽ عًـ کٌ ضہرم حضلش خٌ پۓ

ُ
ن
ک
ل
َ
َ گ
ہت٘ کَ ِـٛشا پن شكد اىمیك تلق ہۓ

َ ہی ك
نہٌق سَ آگَ کٌ شطنن حضلش خٌ پۓ
پبٌ تَ كق ُِ ٌػبیٔ ٕکٌشا ج تٛش کل

َ ہی ك
علٍ ہَ صیر خٛا کٌ حضلش خٌ پۓ
َ
َ زل رش پن ہل آئیك
ہَ زلش ٕػیْ كم کبۓ
َ ہیك
َ تھٌ صمؼ ہَ کب تٌ حضلش خٌ پۓ
ىجھ

112

ٓٞك ِض جشر

م
غ
ه
ـ کٍ
ُلؾ ہل ی قٌء
َ ہی ك
نہٌ ہَ مللٍ ہمٌشا حضلش خٌ پۓ
َ ہی ك
نہٌ ہَ رؿ کٍ ت و تٌ حضلش خٌ پۓ
٭٭٭٭٭
Click Here To Download Audio
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لطػ ضُٛگٍ ٌٌُُ نہیك کٞتَ
رقیقٔ میك كم
ِ
لطػ ضُٛگٍ ٌٌُُ نہیك کٞتَ
رقیقٔ میك كم
ِ
زل ٌُ ِر ٌصطفٌ سَ رؿ کل نہًٌُ نہیك کٞتَ
ضٌُق ٓ ٞـکلمء ش ْٗ ك الف ىٌُ نہیك کٞتَ
پبٌ کَ ٌُـ لیلا غف سَ گھیراٌُ نہیك کٞتَ
َ
پن رشٌُ ِش دمحم ہَ نہٌق مل تٌ ہَ تَ مٌ ُگ
اشً ٌُراق نہٌق رامق کل تھ تًٌُ نہیك کٞتَ

پن

رشٌُ ِش دمحم ہَ نہٌق اپیل کٌ ک تٌ کہ تٌ

نہٌق سَ ہٌتي خٌلٍ ؼیر تھٌ خٌٌُ نہیك کٞتَ

114

َ شكضَ ٓٞ
اشً اك پن ضىجي قرٌُف ہل خٌ ِا ُک
َ ضُٛگٍ میك ٌُش ٌُش آٌُ نہیك کٞتَ
پن لىخ
دمحم ٌصطفٌ کٍ ـٌف میك تل تف سشا ریکھم
َ تل ہیك ل تکق شیف رھٌٌُ نہیك کٞتَ
شیف عہۓ
َ ہَ
دمحم ٌصطفٌ کَ ٌُغ کَ قْ تھمؿ ا ٔس
َ ہیك يرطھٌٌُ نہیك کٞتَ
زل تَ ٌُئٍ کَ ٓ ٞش ہۓ
ُٛاهٔ ـٌتي ل تک ٞجشر میك اً عٌػبلق خٌٌُ
ك تٌ ہَ مرـ كاللق کل كم مرمٌٌُ نہیك کٞتَ
زل ِا ُ
رامق شسهٔ سَ كأطنن ہَ اً خٌمٛ
َ
ک
ِ
َ كم ہٌتي تھ تًٌُ نہیك کٞتَ
کسٌ کَ ـٌ مۓ
٭٭٭٭٭
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حضلش أسٌ کلئٍ اپت طٌـ ہل خٌۓ
حضلش أسٌ کلئٍ اپت طٌـ ہل خٌۓ
َ خٌؿر عًـ ہل خٌۓ
ـًـ کَ لبۓ
ُ
طت ٙطینن کل
میك ِؿرػ ر کي للق اؽ ٌُش ِ
ًُ سَ تھر میري رّ تٌ میك ـٌـ ہل خٌۓ
جِّلِّیاتِّ سَ تھر للق میك اّ تٌ کٌطن ِن خٌـ
ُ
کبھٌ زل اف کٍ گلٍ میك ق تٌـ ہل خٌۓ

ت

حضلش آة زل خٌہیك تل کجي نہیك ًضکـ
ضهٕ کَ قٌغلو پن ج ت ٛگٌـ ہل خٌۓ
حضلش آة زل طق لَ تل ٌُت یق خٌۓ
حضلش آة زل کہو رً تل کٌـ ہل خٌۓ
َ پن قیر میك کہو رً
يزم تل جْ ہَ قر شۓ
ف ِبت ٙمٛهٔ ػیر
٭٭٭٭٭

اىٌُـ ہل خٌۓ

ُ
خٌتف
ُ
خٌتف

اىِب تٌء
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اىِب تٌء

آة ػی ُر الیشر

شسهٔ تَ نہٌ
ـٌ ِهع رك ضہٌق
ِ

آة ػی ُر

الیشر

فخر ْجلی ِؼ
ِ

ُکل

شب کَ پیػمیر

آة ػی ُر اللشي آة معخز یمٌ

اؽ اـٌشً سَ ُک ًٟہلا تھٌ يير
ٓ ٞضمیك صلء كسٌق قٛسٌ پن تلش ہَ

اكغٌػ ٌُشي سَ مػملش ہَ
آة
ِ

َ ہیك حبی ِْ خٛا مر ٔشر
ِاس لبۓ
أسٌ شِهعٔ تل ملسٌ کل تھٌ پن ملٍ

زل لؽ تلٔ ہَ معراح کٍ قْ ملٍ

زلر ًُۓ خٛا آة کل ؾرش ٓٞ
کب تٌ اعلٍ ٔسْ کب تٌ اكْجٌ م قٌـ

زلر ہلا ہَ خٛا آة سَ ہف کًـ

ـٌت ٓٞرً کہٌق ٔس شہٌ اؽ صیر
لطػ ك کٞـ آة کٍ سات ہَ
ْخر ِ ِ

ىۓ اـًـ کٍ زلب صمعٌت ہَ

ٔسـ أسٌف ٓ ٞاجسٌق ہَ کس قٛش

117
و تکٞكق کل تھٌ رؿ سَ نہٌ تھٌ ی لیق

ہیك دمحم امیك ہیك دمحم امیك

زلش صقٔ زلش ضٌُق  ،زلش ب ظر زلش صیر
مٌكشاۓ ع قـ آة کٍ ہیك ص قٌت

ہت٘ ہَ جس کَ آگَ پن کـ کٌّ تٌت

ىج ِل ػیرت ہلا ہر کلئٍ رُکي کٞ
آة کٌ ہر ؿمـ  ،زؼ کٍ شكطق رل تـ

خ
ہر ہیر آة کٌ خ
شب ل تـ
کف
ِ
ِ

هٕ گبٌ مرؽ ك طلهٔ کٍ آٌُرٌُق

طھٕ گبٌ ضہـ کٍ ـٌشي ٌُشُک تٌق

اكش رؿ آة کٌ علف کٌ اؽ عہر

شات لمبٌ كم ِببٌ اكش آئٍ لخر
آة کٌ

قلشُو

كخٛت

کیرٌُ

آة کٌ کٌـ أسٌپیٔ کٍ ی قٌ

ضُٛگٍ کٍ میلش ہلئٍ شم گ٠ش
آة کٌ يرّنن جس تَ خٌٌُ نہیك

ریق ك رّ تٌ میك اس کٌ تھکٌپن نہیك

پن فیْ ہَ تھ تک تٌ ہَ كم رش ُٛش

118
اً مّٛنن تیري ـٌف تھٌ زلب ہَ
صیز

ْجي میك مٛىلف اہلل کٌ دىیلب ہَ

گب ت ٞٓ ٛقرٌُف خٌف ك خگٞ

آة کَ راعٌ ہیك زل ٓٞہٌف الہٛي

خٌف ك رؿ ِاف پن کیلق پن ک ًٞہف قٛا

َ ٌُػٖ مرنعٔ کٍ ہَ شام ٓٞ
ِا ُک
صمؼ ہَ زل ہمیك آة ٓ ٞہَ ؼ تٌق

زلـ لَ آیکھمق سَ شكضَ کٍ خٌل تٌق

ٔس ُٛاۓ ِالہٌ کَ ہیك نبت ظر
َ ضٔسٔ کَ ٌُ پبٌ
لجٔ ہیك ير خل

َ غیف رؿ کٍ میرً تَ کلٍ
کتجبۓ

ہل ؾزاراش ٓ ٞتھٌ کٞـ کٍ
٭٭٭٭٭

ب ظر
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خٛا نہیك

مگٞ

م ظہر ِ خٛا

ہیك شصمؿ

خٛا نہیك

مگٞ

م ظہر ِ خٛا

ہیك شصمؿ

ٔشرُّ

اپنہٌ

ہیك شصمؿ

ُ
ٛي
ت
ل
ِ

کٍ

ُ
َ
رك عٌلف آة کَ ٓ ٞتل سَ ؿگٌگٌ ا تھ
سات ِالہٌ کٌ
ٌت
ِ
صق ِ

آِینن ہیك شصمؿ

ٟٓھَ

ُ
َ ہمیك ک تٌ غف
مشش طمقٌف ا تھ
ہزاش ص ِ
کو جْ خٛا ہَ یگہ تٌق ٌُ خٛا ہیك شصمؿ
ْ
مٌـ لطػ ك کٞـ
مٌـ شسهٔ ك خصش ی ِ
ی ِ
و تٌع ق
لْ گٛاُ ٌِف تَ تلا ہیك شصمؿ
ِ
ِ

ُ
اس اُؾ ٔسی ِٔ ىجکف پن رك ضہٌق غٛقَ
111

رللق کٍ آس ٕگٌہلق کٌ آمرا ہیك شصمؿ
َ
عکطنن ہهٔ ك گيرام قٌقللق کَ لبۓ
شام ہٛاُّ ہیك شھیمٌ ہیك شصمؿ
ٞاغ ِ
ح ِ
زل جصق خل
ملح کلٓ ٞك ٔسبیف
ك
ی
ہ
ك
می
ؼ
ِ
ِ
تل گك ت
يزاح گـ ك ؽ تٌ ہیك شصمؿ
ك
می
گل
ِ

ہزاش ٌُش گنن مر پن ہَ تل ک تٌ اق تٌؿ
پن آمرا کلئٍ کف ہَ کو آمرا ہیك شصمؿ
٭٭٭٭٭

111

ر ِش پبٌ پن نہتچ تٌ ٕػیْ ہل خٌۓ
ر ِش پبٌ پن نہتچ تٌ ٕػیْ ہل خٌۓ
ٕٓ ًٟػیْ سَ أسٌ ٕػیْ ہل خٌۓ
َ ظٌ غیٔ
ب ظر سَ رُکي للق اپبٌ میك حبۓ
زل ریکھ تٌ تیرا شكضن ٕػیْ ہل خٌۓ
َ تلۓ طینن
اً کٌش میرً کَق کل مل
ٌؽ مّٛنن ٕػیْ ہل خٌۓ
رًق کل خ ِ
ہنیضو ؿس ِؽ دمحم سَ لل لگٌ شکھمق
تلق حب تٌ اكش تلق يرٌُ ٕػیْ ہل خٌۓ
تیري ق طٌلق کٌ رشٌُ ہَ ملح٠ف آقٌ
ہمیك تل اُؾ ہٌ ن ظرم ٕػیْ ہل خٌۓ
اً ٌُ خٛا ِش حٞـ أسٌ ہل کٞـ ىجي ٓٞ
پن تیرا و تگ تٌ تل قْ کٌ ٕػیْ ہل خٌۓ

112

پیلق میك لجٌ ًسلمٌف اً میرً مرکٌش
رؿ ك رمٌغ تلق لجٌ ٕػیْ ہل خٌۓ
اً میرً آقٌ ؾرپیلق کٌ تیڑم ٌُش کٞل
غف ضہٌق سَ ک تٌشم ٕػیْ ہل خٌۓ
ِ
ُ
ـ
سعٌرتلق کَ ك تٌشلق تَ لٍ بال ا کٍ
َ حضلش کٌ غٌٛو ٕػیْ ہل خٌۓ
جس
َ ـٌپن
َ حضلش کٍ نعلیق کٌ مل
جس
ُ
اسَ تل ـٌشا ضمٌپن ٕػیْ ہل خٌۓ
َ
ر ِش پبٌ پن ٕغٛ

اػیراـ ـٌک ٞکل
اً کٌش نعٔ پن ٟٓھ تٌ ٕػیْ ہل خٌۓ
٭٭٭٭٭
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رك عٌلف ْجي پن غٛقَ اً حبی ِْ خٌل ِؼ ُک تٌ
رك عٌلف ْجي پن غٛقَ اً حبی ِْ خٌل ِؼ ُک تٌ
ؼ تٌق للىؽ سَ ہَ قْ تیرً خٌطر ہلا ّ تٛا

ْجکف ٕص " ما ینط
لؿ زؼ
ى
لؿ
ى
ر
ہ
را
ی
ت
"
ق
ِّ
ِ
ِ
تیرً ہر اير میك مُضم
ق
ًدؔملبِّ پبغٌ
ر
ِّ
ِ
تیرً ْخر کٞـ کٌ ن ظرم ن ظرم جشمنن غیلاق
ِ
ٌب وبیك کٌ سشم سشم ؾرش کٌ ٌُشا
تیرً ُ ِ
ِمبٌ طلهٔ مراۓ رھر سَ طلهٔ ضہٌلُ کٍ
تیرً تل ِش ہٛاُّ تَ كم ہر خٌ تلش تھ تًٌُ

114

ز
ٞؼ ضا ْخسٌ
كصٌ کل تیرً ؼ تَ ک تٌ ہَ پ ِیغ ٓ ِ
کو جس کٍ ـٌف میك ہَ "ى قبٌ ِاى علٍ" آٌُ

علٍ تَریق ك رّ تٌ کٍ ہزاشكق ًضکلیك خـ کٍ
علٍ تَ شق ك أسٌق میك ہر اؽ کٌ كا ک تٌ ع قٛم
علٍ رامٌ ِر پیػمیر ٔ ،شر فبیر اكش صیر
علٍ کٍ ضكؽنن اظ
ٌب قٌطمن ضہرا
ت
ہر
ج
ِ
كاصػ ج تٛش دمحم کٌ
جسببٌ
ِ

ّ تٌ گُستر

جس
ٌرـ ارئٍ
خ
کٌ
الہٛي
ٌف
ٞہ
ٓ
مللٍ
ٌ
ب
ب
ِ
٭٭٭٭٭
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رك عٌلف

کَ

ع
آقٌ ـًـ ل تکف

رك عٌلف

کَ

ع
ت
ل
کف
آقٌ ـًـ

تلُ ِٛ

ًشتجٌ

ـًـ

ع
ل تکف

تیرً تلش سَ ہیك ہر ِاؽ جصق ّ تٛا
تیرً جصق ٓ ٞزلر خٛا تھٌ ہَ ك تٛا
سات اقٛس میك کلئیق ہَ گف
تیري
ِ

گ ًٞتل

ت مہٌشً کٞـ تَ فببھٌى

ت مہٌشي ق طٌء تَ رك عٌلف کل ٌُى
خٛائٍ کل م طللب ك م هضلر ہل تف
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خٛا

ًسیٔ

کٍ

تیرا

ضٌُشت ہَ

تیري

ًـ
ک ِ

خٛا

تیرا

تیرً

تل ِش

اكؿ

ٌت خٛا
صق ِ

اكش

ہر

ِاـٌشم

خٛا کٌ

ب طٌشم

جصق

ٕکلف

کٍ خللم یمٌئٍ
ـٌشي

خٛائٍ

رك عٌلف تَ ٌُُّ ہَ تیرا ی قٛـ

تف ہٌ تل ہل خٌلؼ کٌ ریك اكش ایمٌق
تف ہٌ تل ہل اہلل کٌ خٌص اجسٌق
تف ہٌ

شكد
ِ

ػ ٓٞتف
نغمٌت کی ِ
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ہَ راعٌ دمحم تیرً ریك کٍ شھیر
طٌہر

ہَ خٌم ِظ ایمٌف
ُ
ی قٌ طمؿ ہل اُکٍ رعٌ گل ہَ قْ ہف
٭٭٭٭٭

کَ رلیر
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َ ًشع ِـ
ریق ك ایمٌق کٍ شكشبٌ کَ لبۓ

ُحبِّ

َ
ػی ُر الصیر خٌ ہبۓ

َ ًشع ِـ
ریق ك ایمٌق کٍ شكشبٌ کَ لبۓ

ُحبِّ

َ
ػی ُر الصیر خٌ ہبۓ

َ
َ كم جبیك اكش مر خٌ ہبۓ
ىت ِؼ لجٛم رہلیز عٌلٍ کَ زل ہل ـک
ِ
خ
کٍ ل ت ِـ خٛا تَ خٛا سَ رعٌ میرً ػیر ك غًد کٌ كاشج ہل اكش
ً
ج
َ
َ كم دمحم ٔشر خٌ ہبۓ
سٌف غٛاقُ میري ہل ى ھ
آحٞا زل ل ِ
ُ
ت
چ
طٌلٍ رُ ِ ٛزؼ جْ کو ملسٌ ہلۓ خکف ٌٌُُ کو اب ظر ِالٍ ال ِـ
ِ
َ ریکھ تٌ
مؼ رُ ِ ٛظ ِو يرـلیك ہل جس
ص ِ

َ
ینضو الىدبؿر خٌ ہبۓ

َ جشف ِب تٌئٍ کٌقٍ نہیك ہَ و وط
َ کَ لبۓ
جصق معراح کل ریکھۓ
َ
َ كم خگ ٞخٌ ہبۓ
ٌؽ طنبِّ سَ شكطق ہل زل كم ب ظر خٌ ہبۓ
مرموء خ ِ

119

َ ىکي ًس تٌؼ ك تَ ؼیق ع ق ِـ شـٌ
ہل ّ تٌۓ حبی ِْ خٛا کَ لبۓ
َ
نعٔ کَ آظمٌتلق میك ٓٞكاض کل شكد ػیرُـ کَ ٌُؿ ك ٓ ٞخٌ ہبۓ
ُ
ُ
شسهٔ رك ضہٌق ك ت ٛاليرـلیك اف کَ آٌُ ِش شسهٔ ہیك ٓٞہٌف ریك
ِ
َ
شہیك ٌُقٍ پن آٌُ ِش شسهٔ ـٛا التجٌ زؼ سَ ـٌـ ك لخر خٌ ہبۓ
ُ
ری ِق شھ تٌپیٔ میرا ًسلؾ نہیك میك ہلق و تگ تٌ عہیسٌم کلئیق کٌ
ُ
ر
ع
َ
َ عٌم ك شسهٔ کَ ل ـ ك گلہر خٌ ہبۓ
اف کَ کیز فٌ سَ ـًـ ىجھ
ِ

٭٭٭٭٭
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شسهٔ للعٌلمیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
شسهٔ للعٌلمیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
تف ظ ِو رّ تٌ ك ریك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
ُ
ٌ
صط
ـ
فٌ
مرگِ ٞكم ير لیك ہل ٌُ دمحم
خٌکف ری ِق وبیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
ِ
ق تلوءِ اہـ ی لیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
آظمٌق تف تَ ق ِْ معراح کل شكطق ک تٌ
َ ري تلش ك ؽ تٌ
ؾرش ك کٞسٌ کل قٛـ سَ ا پۓ
گ
شُؿ ك تل لصق کٍ غیٔ سَ ٟٓھٌ ري ٓٞمً

جس خگو كہف مًُؾ کل نہیك ِملبٌ ہَ خٌ
ِ
كہٌق کَ تف ًس تٔ ٛضیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ

121

ہَ ت مہٌشي ٔسٔ ٓ ٞمہر ِ پیلت کٌ ِٔسٌق
اكش ت مہٌشا كصػ ہَ طو ك ٔس میك ؼ تٌق

ُ
معخزً زل ہیك ت مہٌشً ہلكً اف کٌ کٍ ّ تٌق

ُ
َ
کسم ِش اؽجٌض زل ہَ اس کٍ تف ہل ؾز ك ـٌق
غٌجْ ٌُح ك یگیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
ِ
َ
تف ظہل ِش اكلیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
رـ خٌق آقریك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
ہف ِ

رآف وبیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
كص ِن ق ِ
ۂ ُٔس ت ٌِف ریك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
یک ِ
ضپی ِٔ خل ِٞٓ ٛیك ہل ٌُ دمحم ٌصطفٌ
٭٭٭٭٭
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ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل
َ
ىجھ

شكضَ پن ًُ لل

ٌُ ـ ٌِم مّٛنن

فب تٌ ہلق کو غیٔ کٌ كہیك سَ تل ہَ ضّنن
َ کٌ ب ظر
حبۓ

آ ٌُ

نہیك کلئٍ قرّنن

رصماش ہلا خٌٌُ ہَ ِاس طرد سَ حب تٌ
ٌُ

اؾم ِٛ

ىچ تٌش

مٛر

کَ

َ آل
لبۓ

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل
رقٔ خٛا ین ِس پبٌ ہل
تف صیر خٛا
ِ
ِ
رامٌر پیمیر کَ ہل اكش زؼ کَ كلٍ ہل
زؼ پن ہَ کو ہو ت ٌِـ خٛاۓ اضلٍ ہل
تھر کیلق پن ضٌُق ٓ ٞمیري ہر كقُ علٍ ہل
ٌُ ج تِ ٛش کٞاش

مٛر

کَ

َ
لبۓ

آل

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل
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ش قٌۓ عکینن سَ مرػ راش ہَ ؼ تٌس
ہف يرّننء

ذعمر

ع تٌش ہَ
ِ

ؼ تٌس

ج تٛش کٍ طرد ص قٛش ك حٞاش ہَ ؼ تٌس
فبیر کَ ْجیق ہٌ سَ غىجلاش ہَ ؼ تٌس
ٌس
ؼت ِ

علمٛاش

مٛر

کَ

َ
لبۓ

آل

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل
عٌصمش کل

ٌُشاح ہلا

ٌُغ پبٌ کٌ

گھر آح ُؾ أسٌ پن ل تٌ ہلگٌ ِکسٌ کٌ
مر کِ گ تٌ لج ًٛمیك كلٍ ِای ِق كلٍ کٌ
اجسٌف ہَ ہف قْ پن جضیق ای ِق علٍ کٌ
اً بدِّبِّہءِِّّ ع قٌش مٛر

کَ

َ
لبۓ

آل

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل

124

ػ ریك مركش
زل آتَ ہیك شكضَ پن تل اً فی ِ
َ ہیك شكکَ
َ ہیك اكش کہۓ
ٓ ُّٞپن جبیك ش کھۓ
َ آة کَ رش ٓٞ
ہف آۓ ہیك خٌجٔ کَ لبۓ
َ پن ًضکلیك اً ٌُّ ٍِ ج تٛش
خ ـ کت ج ب ۓ
َ آل
اً ىلـ کَ مرراش مٛر کَ لبۓ
ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل

*****
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َ
مؼ طلْ معبیر خٌ ہبۓ
َ ج شف تف خ ٌ ہ ب ۓ
صم ِض رؿ خٌ ہبۓ
َ اكش ص ِ
ِ
َ
مؼ طلْ معبیر خٌ ہبۓ
َ ج شف تف خ ٌ ہ ب ۓ
صم ِض رؿ خٌ ہبۓ
َ اكش ص ِ
ِ
َ
ہل نیشر مّٛنن کٍ گل تٌق اگ ، ٞآُکي کٌقٍ نہیك ہَ ب ظر خٌ ہبۓ
ُ
ح
ُ
ق
ا کٍ ىح ـ کَ آراب کجي اكش ہیك لٍ کسٌئٍ کٍ ُِّراتِّ و تٌقْ نہیك
ء

ُ
َ
َ ج ییش لٍ نہیك جشف ٓ ٞخٌ ہبۓ
اُکٍ مرکٌش میك التجٌء کَ لبۓ
َ
میك گٛاۓ ر ِش ـ ٌِم کلئیق ہلق  ،فیش ىجللق کٍ ىجھکل ت و تٌ نہیك

َ
ہل نیشر ضمیك ٓ ٞکو ضٓ ِ ٞضمیك ىجھکل طییہ میك ِاؽ اّ تٌ گھر خٌ ہبۓ
َ ؿرػ ل وظ ك ّ تٌق کٌ عہٌشا پن لل
مٛجٔ مرك ِش رك ضہٌق کَ لبۓ
ِ
فنِّ سعري ہَ اق تٌؿ اپبٌ خگو  ،نعٔ ہک
َ
لف خگ ٞخٌ ہبۓ
ز
کل
َ
ۓ
ِ

126

ُ
ت
طٌلٍ رُ ِ ٛزؼ جْ کو ملسٌ ہلۓ  ،خکف ٌٌُُ کو اب ظر ِالٍ الچ ِـ
ِ
َ
َ ریکھ تٌ ینضُو ال دىبؿر خٌ ہبۓ
مؼ رُ ِ ٛظ ِو يرـلیك ہل حیس
ص ِ
ُ
َ آٌُ ِش شسهٔ ہیك ٓٞہ ٌِف ریك
شسهٔ رك ضہٌق ك ت ٛاليرـلیك ا ُک
ِ
َ
شہَ ٌُقٍ پن آٌُ ِش شسهٔ ـٛا التجٌء زؼ سَ ـٌـ ك لخر خٌ ہبۓ
٭٭٭٭٭

127

َطل َ َع ال َْب ْد ُر عَل َْيـ َنا
َطل َ َع ال َْب ْد ُر عَل َْيـ َنا

ات الْ َو َداع
ِم ْن َث ِن َّي ِ

ب ا ُّ
لش ْك ُر عَل َْؼ َنا
َو َج َ

َما

لل َداع
َدعَا ِِ ِ

ا َ ّيُ َها الْمـ َ ْب ُع ْو ُث ِف ْؼ َنا

ت ِبا ل َ ْم ِر الْ ُم َطاع
ِج ْئ َ

ت َش َّرف َْت الـ ْ َم ِد ْي َنة
ِج ْئ َ

ي َداع
َم ْر َح ًبا َيا َخ ْ َ

َطل َ َع

ال َْب ْد ُر

عَل َْيـ َنا

ات ِف ْؼ َنا
ي ِ
ِج ْئ َ
ت ِبا لْ َخ ْ َ

ِم ْن

ات ال َْو َداع
َث ِن َّي ِ

َو اِلَ

ات َداع
ي ِ
الْ َخ ْ َ

٭٭٭٭٭
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قٌغللق کل ٕکلػ ہَ ہف سَ اگٞ
ہف تھٌ تَٔس نہیك تَعہٌشا نہیك

قٌغللق کل ٕکلػ ہَ ہف سَ اگٞ
ُ
َ ہف ركش سَ
زلر انہیك کل ٕکٌش ّ تگ

َ
َ میك اگٌُ ٞكق تھؾ خٌِب تگ
شا شۓ

َ
َ میك پنہٌ ٕکـ خٌِب تگ
ہف م ٛپۓ

ً
َ
اكش گلیلق میك لغٛا تھ تؾ خٌِب تگ

َ
ہف كہٌق خٌ کَ كأس نہیك آِب تگ

َ
رھلُٜتَرھلُٜتَللؾ تھؾ خٌِب تگ

َ ہٌ
حیس

صیز

گب تٛ

ب ظر آپبگٌ

م
َ
مر طھکٌتَ کٍ قرؼٔ ل تگٍ کس

ُ ٌِـ آقٌ ضہٌق

تھٌ

ل تٌ خٌپبگٌ

تلش ہٌ تلش فبیل میك تھر خٌپبگٌ

ّ تٛگٍ

کٌ

قرّنن

ُٛؿ

خٌپبگٌ

َ
زلر ہٌ ُلکل سَ لج ّ ًٛتؾ خٌِب تگ
ُ
ت
سک ٞإکٌ ضہٌق ھٌ ک تٌ خٌپبگٌ

َ
ـٌشي ىح قـ میك خللً ل تؾ خٌِب تگ

129

َ
َ کو ضآ ٞخٛا کَ لبۓ
اً م ٛپۓ

راك ت ٌِف شمر ىجھکل تلق هٔ ك تٌ

ٌُت ٟٓه خٌّ تگٍ رؿ ٟٓة خٌپبگٌ

َ
میرً ىچ تٌط آٔسمق طھلؾ خٌِب تگ

اُکٍ جشف کٞـ کل ہَ ِاـکٍ ػیر
ِ
ہف کل اق تٌؿ جْ تھٌ ِاخٌضت ملٍ

مؼ شمر
کس ًسٌقر کل ہَ کب تٌ ص ِ
َ
ہف تھٌ آقٌ کو رشٌُش ُؾ خٌِب تگ

٭٭٭٭٭

131

کھً ہَ شبھٌ کَ بل
ٌب شسهٔ
ُ
َ
ۓ
ِ
ُؔکِّھً ہَ شبھٌ کَ بل
ٌب شسهٔ
ُ
َ
ۓ
ِ
َ میك ارئٍ پن عٌلٍ
كہٌق کلئٍ ش پۓ
يراركق سَ رامق نہیك کلئٍ خٌلٍ
ُِّؔ

ن طٌشیك لگٌئیك کھڑً میك صمالٍ
َ گ تٌ تھٌ
َ جْ م ٛپۓ
َ نہل
میك نہل
تل تھٌ رؿ کٍ خٌلُ ٟٓة خٌتَ كالٍ
َ تھٌ
كم رشٌُش ل٘ ُؔىِّ٘ میرً ـٌ مۓ
اتھٌ ُؾ ٕضلش تھٌ جس کٌ ج تٌلٍ
میك اؽ ہٌتي سَ رؿ فببھٌلَ ہلۓ تھٌ
تل تھٌ ركمرً ہٌتي شكضَ کٍ خٌلٍ
َ
َ تل کیس
َ ہٌتي ا تھۓ
رعٌء کَ لبۓ
پن پن ہٌتي خٌلٍ پن كم ہٌتي خٌلٍ

131

زل تلطھٌ ہَ تف تَ کو میك ب ظر کٞتَ
کل ک تٌ لَ گ تٌ تھٌ تل ی قٌؽ تـ طق لل
تھٌ نعیلق کٌ اؽ ہٌش اـکلق کَ ملئٍ
رشكركق کٌ

گٝشا ـًملق کٍ زالٍ
رھلٍ اپبٌ كشهٔ کٌ ہَ تل كم ہٌ ہَ
ِرٌُش پبٌ جس تَ آیکھمق سَ ریکھٌ
م قٛش

ہَ

لج ٌ

م قٛش

اسٌ کٌ

گٌم کٞـ جس پن آقٌ تَ زالٍ
ٕ ِ
میك اس آك ت ٌِف حٞـ کٌ گٛا ہلق
ضہٌق مر طھکٌتَ ہیك ـٌہ ٌِف عٌلف
هٔ ضىجھ تٌ
ىجھ
َ ٌُخٛاشكق سَ کفِّؔ
میرا

مر ہَ ك ت ٌِف ُ ٌِح ًُلٍ

ِّؔ

٭٭٭٭٭
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قلْ میك ُ ٌِـ پبٌ جس تَ ٔسٌ شکھٌ
قلْ میك ُ ٌِـ پبٌ جس تَ ٔسٌ شکھٌ
ُ
اس تَ گھر اّ تٌ مر ؾرش ّ تٌ شکھٌ
ِ
ُ
جشر کٌ زلػ اسَ  ،زش پن لج ٛکٌ ہلگٌ
ُ
ع
ل
غ
جس تَ تھٌ كش ِر ضٌُق ِـ ی شکھٌ
إٓکٌ ٌُئٍ تل ک تٌ ـٌپن تھٌ ِمـ ـک تٌ نہیك
إٓکٌ شّنن تل اہللِِِِِّّّّّ تَ

خٛا شکھٌ

ُ
آؾ ركضذ کٍ اسَ طھم نہیك عکبٌ ؿِشرت
شب طو جس تَ مّٛنن تَ سَ لگٌ شکھٌ
٭٭٭٭٭

133

کلئٍ ـلیُو ہَ آشضكق کٌ پن ّ تٛگٍ میري ّ تٛگٍ ہَ
کلئٍ ـلیُو ہَ آشضكق کٌ پن ّ تٛگٍ میري ّ تٛگٍ ہَ
پن قْ ت مہٌشا کٞـ ہَ آقٌ کو ٌُت اب ُؾ پبٌ ہلئٍ ہَ
َ اٌُج
ؿمـ کٍ ا پۓ

ُ
ک تٌ ہَ پن ز
ج

ُٛاهٔ کَ ٌُس ک تٌ ہَ

شہَ ـًهٔ ت مہٌشي ٔسیٔ میرا تل ٔس آمرا نہٌ ہَ
کسٌ کل کیلق خٌؿ رؿ ك تٌۓ کسٌ کل کیلق شاطنن ّ تٌۓ
َگَ تف ہٌ ركگَ ت مہٌشً ہٌ رش سَ لل لگٍ ہَ
تف ہٌ سَ مٌ ُگ
ُ
ت
ق طٌ کٍ ىجھکل رش ِر القٔ پن قْ ھٌ ِاس

ُِّیر د طٌ کٍ كشهٔ

میك ِاس کٞـ کَ کہٌق تھٌ قٌُـ حضلش کٍ ّ تٛم ٓٞكشي ہَ

ُ
انہیك
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ٔصیر

َ
کہبۓ

ُٞٓٝ

َ
کہبۓ

مراح

مبیر

َ
کہبۓ

زل مر ٔشر ہَ کًـ شئٍ كم میرً آقٌ کٍ ضُٛگٍ ہَ
خ
ت
ل
ویلجتِّ کَ کك تـ ہل تف يرار ق
ـ ہل تف
لْ
ِ
خٛا کٍ شكطق رل تـ ہل تف پن قْ ت مہٌشي ہٌ شكشبٌ ہَ
ہَ کعنن تھٌ ير ذع خًتؼ نۂ یمٌٌُق ہَ پن ر قٌتؼ
مگ ٞزل م ط
للب عٌش قٌق ہَ حضلش کَ رش کٍ خٌؿري ہَ
ِ

٭٭٭٭٭
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کلئٍ و تـ ٌصطفٌ کٌ کبھٌ تھٌ پن ہَ پن ہلگٌ
کلئٍ و تـ ٌصطفٌ کٌ کبھٌ تھٌ پن ہَ پن ہلگٌ
کسٌ اكش کٌ پن شّنن کبھٌ تھٌ پن ہَ پن ہلگٌ
ِانہیك خ
ل
رقٔ قٛشت
ٌ
ہ
لر
ز
لا
ہ
ق
ٌضا
ُ
کَ
کٞ
ؼ
ِ
کلئٍ ـٌم کٌش

أسٌ کبھٌ تھٌ پن ہَ پن ہلگٌ
کسٌ كہف تَ غٛا ري کلئٍ إٓکٌ ممٌُـ
ُ
ب
تل ی لیك ٕکٌش اتھٌ ک ھٌ تھٌ پن ہَ پن ہلگٌ

رامق طلْ کل ہَ ِانہیك کَ رش سَ ٔسیٔ
میرً ِ
کلئٍ اكش رش سَ شطنن کبھٌ تھٌ پن ہَ پن ہلگٌ
ر ِش جشر ِاُکٍ شسهٔ کٌ د
ؾت ٙمیك ہلق طٌلٍ
َ کجي ؿمـ کٌ رعلي کبھٌ تھٌ پن ہَ پن ہلگٌ
ىجھ
٭٭٭٭٭
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لٍ پن دمحم
لٍ پن دمحم

ى
لب
دی ِ
ّ تٛا

قرآف

کٌ

ٌُشي
ہلۓ

اف

ایمٌف ك زؼ

ٌُـ ہَ

پن

كشر نہٌ

طتٙ

ك ـٌـ ہَ

دمحم

ِبیلق میك ہَ قْ سَ اعلٍ دمحم

پن پبٌ

ہَ

نعٌلٍ
جْ

کٌ

ٌُـ ہَ

ا ٌُشا
شق سَ

ٌٌُُ

زلسٌ

کٌ

ّ تٌـ

خٛا

نہتجٌٌُ ہف ُؾ پبٌ ٌصطفٌ تَ

مً

رشكركق ـًـ ہَ

اف

پن

ِبیلق کٍ ًضکـ تھٌ آـٌف کٍ ہَ
ُ
نۂ اجسٌف ہَ
َ
ا ُک

پن ـ ٌِم ہر خٌص ك عٌـ ہَ

شسهٔ عٌلف یق کَ پن آۓ
ِ

اؽجٌض ک تٌ ک تٌ ضہٌق کل رکھٌۓ

ٌُ ٌصطفٌ

اب

کٌُٞ

کٞـ

ركلُ ایمٌف ري ہَ
ہر اؽ کل
ِ

کہ تٌ

٭٭٭٭٭

پن

ارئٍ

عًـ

ہَ
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دمحم شسهٔ

دمحم شسهٔ

للعٌلمیك ہیك

للعٌلمیك ہیك

ٌُرـ ٌِم

دمحم

يرـلیك ہیك

دمحم خٌتف کـ اِب تٌء ہیك
ِ

دمحم تل ِش شب العٌلمیك ہیك

دمحم خٌف ہیك ! خ ٌِف رك عٌلف

ٌػٖ رّ تٌ ك ریك ہیك
دمحم ُ ِ

خٛا شسمق ہیك ركتلق ضہٌق میك

دمحم شسهٔ اللعٌلمیك

دمحم کٍ ؽجْ ّ تٌشي ہَ صلشت

کو ك تٛا جِس پن صلشت آقریك ہَ

دمحم کل ّ تٌ کَ زؼ پن تلى

دمحم ـٌ رك عٌلف میك نہیك ہَ

دمحم ٓ ٞقٛاء صم خٌق سَ مؤمق

ُ
پن اهکٌ خٌف ہَایمٌق ك ریك ہَ

٭٭٭٭٭

ہیك
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دمحم مؤ ُ ٛہَ

ػیر الیشر

ػیر الیشر

دمحم کٍ ؼیرت ہَ ػیر ال عیر

َ میك قیہِِِّّّ حؿرا کَ اُٛش
م ٛپۓ

شصمؿ آٞ
ہَ ٔشریػ قرمٌ
ِ

ٔسٌلیف ک ٞؾرض خٌ کَ كہٌق

حضلع اكش جسمع سَ ٔشیف لخر
ِ
میلح ہَ سي عہیسٌم کٌ مر

دمحم مؤ ُ ٛہَ

ک
پیلت شـٌلُ کَ ا ل تـ سَ
ہَ ملىٌُ ؼ ت ٛاہلل عٌلٍ م قٌـ

ُ
ہَ اس کَ پن مللٍ دمحم ٔشر

ہَ مرکٌش اكؿ ش پیع کَ معبٌ

عٌلف کَ رشو تٌق ہلتَ خللم گٞ

ُ
اضؿ سَ ہٌ ك ت ٛہلتَقْ شــ

َ ہلتَ آة کَ ِیصیر
میك ِحبۓ

ٟٓھٌئٍ ؽجْ ـٌف سَ اِب تٌء کل

امٌهٔ سَ الضٌ میك ػیر الیشر

ُیراق ٓ ٞمعراح کٍ شات میك

ہلتَ شب کَ رُٛاش سَ نہركش
ُ
َ آتَ امًؽ کَ قْ ضير
لبۓ

ہَ ٔشریػ قرمٌ ضہٌق خلؼ میك

كم ظیْ امٌـ ال٠مٌف ًطبیر

ہَ و تًر میملق کٍ نہبیٔ کَ

ہَ ظیْ امٌـ کَ ٓٞہٌف ریك

مراٌُ

ینش

میك

دىبؿر

139

مًُؾ پن رك تلق کٍ حؿرت میك ؾرض

ُ
کٞتَ ہیك مٛد ك ّ تٌء کَ رشش

امٌـ ال٠مٌف کَ شذ ٓ ٞقٛاء

شہَ ٌُ ق تٌهٔ پن ضًس ك يير

یمٌئٍ خٛا کَ كم اتلاش کٍ

اضؿ سَ ہَ ؾم ٛك ّ تٌء ًس ت ظر

٭٭٭٭٭
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دمحم ہمٌشً ٟٓي ـٌف كالَ
دمحم ہمٌشً ٟٓي ـٌف كالَ

ٟٓي آف كالَ ٟٓي ٌُف كالَ

اهٔ کل ایمٌف ْخسٌ

قرآف ْخسٌ

دمحم تَ

زل

ایمٌف ْخسٌ

تل

ؾرض ٌُ تلاتلق میك طٌقُ تھٌ آئٍ

دمحم زل آۓ تل شسهٔ تھٌ آئٍ

زل شسهٔ تھٌ آئٍ تل ركلُ تھٌ آئٍ

دمحم کٍ ـٌق میك شـٌلُ تھٌ آئٍ
ٟٓي ٌُت پن ہَ مرنعٔ تھٌ آئٍ

مر ٔسٔ مہر ِ پیلت تھٌ آئٍ
ِ
كىُّ تھٌ آئٍ کٞاهٔ تھٌ آئٍ
رامٌف ایمٌف تھٌ آٌُ
مر رقٔ
ِ
ِ

دمحم کَ آتَ سَ قرآف

آٌُ

--------------------

پن شیگیك ج تٌىت ٌُتَ کہٌق سَ

ُ
ضٌُق مٛد زلائٍ کٍ ٌُتَ کہٌق سَ

کہٌق شُؿ ىئٍ

پن ِخٛت شكائٍ کہٌق شُؿ ىئٍ

ضمٌتَ میك ع قـ قٛـ تھٌ پن ہلتَ

ضمیك ؾرش للد ك قلف تھٌ پن ہلتَ

پن ـل ط ٌِف خٌم ك جشف تھٌ پن ہلتَ
ضہٌق میك کسٌ کَ قٛـ تھٌ پن ہلتَ

لجٌ كالَ اہ ِـ کٞـ تھٌ پن ہلتَ
زلسٌ تھٌ پن ہلئٍ الف تھٌ پن ہلتَ

رقیقٔ میك رہر ك حٞـ تھٌ پن ہلتَ
ُ
َ قٛملق پن اّ تٌ كسٌپن
ّ تٌش ا ُک

دمحم پن ہلتَ تل ہف تھٌ پن ہلتَ

پن طر ِض ّ تٌئٍ

دمحم زل

--------------------

آۓ

تل

آٌُ

ضمٌپن

141
مر ؾرش عہ تٌّ تٌق ْٗ شہٌ ہَ
ِ

َ ٌصطفٌ ىح قلیك لٗ شہٌ ہَ
پۓ

ًشرت کَ ظو کل ّ تٌـ آ شہَ ہیك

خٛا کٍ طرػ سَ ـًـ آ شہَ ہیك

لجٌ ُ ٌِغ

غیٔ

کٍ خٌطر

خلٍ ض ُِع

دمحم کٍ

َ ْجٌئیك
آم ٛکَ ز ُک

خلٛ

دمحم

ہر اؽ زلش غیٔ کٍ رلہق پبٌ ہیك

قرفبلق کٍ تللٍ تھٌ ٌُق ٌُق شہٌ ہیك
مر ؾرش ٔشریػ ىتَ ہیك ریکھم
ِ

مر
ِ

شسهٔ دمحم
تلشائٍ

کٍ خٌطر

طھمير لجٌئیك

مر شام ًشعـ خًۓ کھڑي ہیك
ِ
حبی ِْ خٛا کٍ ٌُشات آ شہٌ ہیك
َ كم آتَ ہیك ریکھم
ھیل اً قر شۓ

--------------------

ضہٌق ؿگٌگٌٌُ

ضہٌق تل ضہٌق ى م قٌـ اب ؿگٌگٌٌُ

حبی ِْ خٛا سَ
ع
لب کلئیق آۓ
ہلا ـ کَ يرع ِ

ہلا صمش

اُٛھیرً میك سٌکٌ پیلت کٌ ٌُشا

ہلا خللم اقركض شسهٔ کٌ ٌُشا

ضمیك پن خٛا کَ كم مہمٌف آۓ

گ تٌہلق سَ ْخصش کَ ـٌمٌف آۓ

كم آۓ تل رّ تٌ میك اـًـ آٌُ

كم آۓ تل

کٌ پیعٌـ آٌُ

كم آۓ تل تَ خٌف میك خٌف آئٍ

رقیقٔ میك ایمٌف میك خٌف آئٍ

نیشر ہلا تھملَ تھٌلَ کٌ غٌٛو

اً ٌُراق پن ہَ کملٍ كالَ کٌ غٌٛو

٭٭٭٭٭

ى
لب
دی ِ

اہلل

کلئیق

آۓ
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میرً رؿ میك ہیك ٌُ ِر دمحم
میرً رؿ میك ہیك ٌُ ِر دمحم

میرً ہلپیل پن ہَ سک ِ ٞمّٛنن

ٌُح را ِش حٞـ کَ کٞـ سَ

آ

قرّنن

ىجھکل طمقٌق کٍ  ،ملزلق کٌ ک تٌ زش

ُ
كم گٝش خٌپبگٌ شذ ُٛؿ کٞ

ٌُ خٛا ہَ میرً جْ دمحم

َ
کیس

رؿ عکطنن ہَ میرا تل ک تٌ غف

َ ہیك ـ ٌِم رك عٌلف
ِاس میك ش ہۓ

جْ سَ مہمٌق ہلۓ ہیك كم رؿ میك

رؿ میرا یق گ تٌ ہَ مّٛنن

ہر د طٌ ٓ ٞمیري جشف تلسٌ

ہر طلْ ٓ ٞق طٌل کٍ ٌُشش

ىجي گنہگٌش ِٓ ٞاس قٛش ہَ

مہرٌُق

گ تٌ

ضُٛگٍ

زكپبگٌ

کٌ

میرا

ٌُح را ِش

شفینن

مّٛنن
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میك

ًـ
ع ِ

ًمٌف
ع ِ

اؾمٛ

میك

َ
ـگ

آك ت ٌِف

دمحم

قٌُـ فخر ہَ ملت میري

قٌُ ِـ شـؾ ہَ میرا حب تٌ

ركلبیك ؿسؽ سَ رؿ ػبٌ ہَ

میري كشهٔ ہَ شـ ِؾ ـک تٛش

مٛجٔ ٌصطفٌ کٍ ٌُ ركلُ
ِ

َ پن حّ٠نن
مـ گ تٌ ہَ ىجھ

٭٭٭٭٭
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ہمٌشي ُگٟي تف ہٌ ّ تٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ہمٌشي ُگٟي تف ہٌ ّ تٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ٌُل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

پن غف ضركق تَ ت مہیك ٕکٌشا

نہیك ہَ تف یق کلئٍ عہٌشا

نہٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

َ
لگ

کٞـ

ک تٌشً

رشٌُ

کٌ

ہمٌشي

سشا

َ
پن ریکھیك ہف منن کسٌ کَ رش کٌ

ت مہٌشا

ِمل تٌ

شہَ زل غٌٛو

ْجٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

عًـ ہل  ،نعٔ زلاق ہل میرً

رك آ کَ میري ؿر ْ ٙکَ تھیرً

ك تٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

وكیركق

تلُٛ

کٍ

أسٌ

آٓٞك

کبھٌ

145

َ
مل

مّٛنن کٍ

خٌؽ ىجھکل

َ
کَق مل

أسٌ ٌُؽ ىجھکل

َ میرً حگٌل
ٕػیْ ا ٔس

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ت مہٌشً شكضَ کٍ زلمَ خٌلٍ

صؤالٍ تھرٌُ ہل طھملٍ خٌلٍ

َ تھٌ آقٌ كم رف رکھٌل
ىجھ

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ت مہیك خٛا تَ رٌُ ہَ کلٓٞ

اً لطػ کَ تَ کٞاق ضو تٛش

ْجھٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

سٌب اؿمٌؿ جْ ہل رّ تٌ
ج ِ

شکھ ت ٌ

ہمٌشي

ٔ ط نن

لبٌ

گ تٌم گٌشكق

کٍ ىح

آل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ہیك پتجیق کَ عًـ آقٌ

ہَ

ُ
ؿسؽ إکٌ ركاـ آقٌ

پن ؿسؽ رؿ میك ـٛا ٔسٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

نہٌ

َ
ٕکٌش ّ تگ

آقٌ

146

تلاـٌ

زل ّ تٌـٌ تھرٌُ ہَ قْ کٌ کٌظو

غٌٛو ہمیك ِرىل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ہمیك زل ہیك ضٓ ٞکٞتَ كالَ
ُ
عٝاب ركضذ انہیك ؿکھٌل
ِ

ہیك تل ضہـ  ،تل لہْ کَ ٌُلَ
اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ُ
َ زل راعٌ الیبی سَ القٔ
ش کھ

ً
كہٌ ہَ ر قٌ ت مہٌشي

جضیق
ُ
اسٌ کٌ

م طللـ

كم

اُمبِّ

ّ تٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ُ
ش ِذ ٓٞہٌف الہٛي میك آقٌ
ُ
زلسٌ کَ آٔسمق ہمیك شىل

ِرکھٌ کَ جصق ك ؾمٌؿ اّ تٌ
اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

کہل ہَ يرصٌ نہٌ خٛا کٍ

ؿر ْ ٙمیري اكش قٌطمن کٍ

اً میرً راعٌ تف ہٌ ّ تٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ہمیك

كہٌ

اُمبی

147

شہَ ـٛا مللٍ ـٌر ك آٌُر

اكش ہف و تٌئیك ت مہٌشي و تًر

ِرکھٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

نۂ ہَ ـٌک ٞوكیر ك ىخٌش

زل آة خٌہل تل میرً راٌُش

ل تٌل

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

ہزاشك

وك ی ر

أسٌ

ٓٞ

شپیع

ملّ تٌق

ٟٓة شہٌ ہَ حضلش ـٌکٞ
ُ
ًُل
اسَ
کبھٌ مّٛنن

ہَ نبت ظر

پن ت مہٌشا

ضآٞ

اً ب طجٌء كالَ  ،مّٛنن كالَ

٭٭٭٭٭
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پبٌ ہَ پن تل کیرٌُء ک تٌ کٕٞگٌ
پبٌ ہَ پن تل کیرٌُء ک تٌ کٕٞگٌ

ّ تٌ تل علٍ کٍ ّ تٌء ک تٌ کٕٞگٌ

خٛائٍ کٌ ىچ تٌش میرا علٍ ہَ

َ ک تٌ ػیر اب خٛا ک تٌ کٕٞگٌ
ىجھ

ٕصیري کٍ جْ کجي ضىجي میك پن آٌُ

علٍ کل خٛا کہو رٌُ ک تٌ کٕٞگٌ

ضمٌتَ میك اؽ رھلـ ہَ ى قبٌ کٍ

علٍ کٌ کلئٍ ـٌو تٌ ک تٌ کٕٞگٌ

علٍ کٌ ہلق میك اكش میرا علٍ ہَ

ُگ ٟک ٞضمٌپن میرا

ُ
خٛا ع قـ رً رضو تٌتَ علٍ کل

ؔ ِاس سَ ٟٓه ک ٞرعٌء ک تٌ کٕٞگٌ
سع تٛ

٭٭٭٭٭

ک تٌ کٕٞگٌ
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ِبیلق میك ٓ ٞٓ ٞم قٌـ آة کٌ ہَ

ِبیلق میك ٓ ٞٓ ٞم قٌـ آة کٌ ہَ

کًملق میك الغـ کًـ آة کٌ ہَ

مً ہمکل قرآف کٍ هکـ میك زل

دمحم كم ّ تٌشا ّ تٌـ آة کٌ ہَ

نہیك جس میك یمرتؼ ضٓ ٞك ضٓ ٞکٍ

ُؔؔ
ضہٌق میك مکمـ ب طٌـ آة کٌ ہَ

ٕگٌہلق میك میري ٔسٌ ہَ مّٛنن

میرً رؿ میك آقٌ ق تٌـ آة کٌ ہَ

رك ؔ
عٌلف پن شسهٔ ہلئٍ جس کٍ آمٛ

كم الغـ كم اعلٍ م قٌـ آة کٌ ہَ

اـٌشً سَ زل آة کَ صؽ ہلا تھٌ

مٌم یمٌـ آة کٌ ہَ
قلؾ ٓ ٞكم ِ

امیك جس کل کہ تٌ ہَ ـٌشا ضمٌپن

كم اضف و تٌشؽ كم ٌُـ آة کٌ ہَ
ِ

ہیك زل کجي خٛا کٌ كم قْ آة کٌ ہَ

طت ٙآة کٍ شُ ِؿ ـٌـ آة کٌ ہَ

ٟٓھٌئٍ یمٌض اِب تٌلق کٍ صٌم کل

كم شّنن ِو اكؿ امٌـ آة کٌ ہَ

ش قٌػٔ کٌ طٌلٍ ہلق میك شك ِض ىخشر

ؔ آقٌ عًـ آة کٌ ہَ
پن قیركض
٭٭٭٭٭
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پن کہیك سَ ركش ہَ میزلیك ،پن کلئٍ قرٍّ کٍ ٌُت ہَ
پن کہیك سَ ركش ہَ میزلیك ،پن کلئٍ قرٍّ کٍ ٌُت ہَ
ُ
َ خٌہَ اس کل تلاض رً  ،پن ر ِش حبیْ کٍ ٌُت ہَ
جس
َ خٌہٌ اّ تٌ
َ خٌہٌ رش پن ًُ ل تٌ  ،جس
جس

ّ تٌ ل تٌ

َ  ،پن ٕٓ ًٟػیْ کٍ ٌُت ہَ
پن ٓ ًٟکٞـ کَ ہیك قبغل
كم خٛا نہیك پن خٛا نہیك  ،كم مگ ٞخٛا سَ خٛا نہیك

كم ہَ کتٌ مگ ٞكم ہَ کتٌ نہیك  ،پن ِّم ُحبِّ

حبیْ کٍ ٌُت ہَ

كم تھ تؾ کَ شام میك شم گبٌ  ،پن ىجـ کَ زش سَ ُلٕ گبٌ
كم کسٌ امیر کٍ ـٌف تھٌ  ،پن کسٌ ؾرٍّ کٍ ٌُت ہَ

151

َ خٌف سَ ٓ ٟکَ ؾزٓ ٠رؿ  ،میرا رشر رؿ سَ ؾزٓٞٓ ٠
ىجھ
ہَ زل رشر سَتھٌ ؾزٓ ، ٞٓ ٠كم میرً طبیْ کٍ ٌُت ہَ
ُ
میك ٓٞكق سَ ىکي ٓٞا عہٌ  ،مگ ٞاف سَ ہَ میرا كاس طو
میري ىح شکي لَ میرً خٛا  ،پن تیرً حبیْ کٍ ٌُت ہَ
َ اكش ک تٌ
َ اً میلش تَ تلا  ،ر ِش ظو سَ خٌ ہبۓ
ْجھ
زل ٕػیْ ہل کبھٌ ـٌو تٌ  ،تل ٕٓ ًٟػیْ کٍ ٌُت ہَ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ٌُ پبٌ ہل خٌۓ ىجي ٓ ٞب ظر شسهٔ آة کٍ
ِ
ٌُ پبٌ ہل خٌۓ ىجي ٓ ٞب ظر شسهٔ آة کٍ
ِ
میك تھٌ ک ٞللق ٓ٠ـ میك تھمصي سٌ مٛجٔ آة کٍ
شات رف ٌؿركػ ہل مٛد ك ّ تٌ میك گ ٞکلئٍ
َ پن كم ّ تٌق  ،تھمصي لغلیٔ آة کٍ
ک ٞـک
َ قرٍّ
زلر خٛا ُللاۓ جس کل ؾرش ٓ ٞا پۓ
كم ہَ قعهٔ آة کٍ اكش كم ہَ ِشهعٔ آة کٍ
َ معراح میك
آة ِـٛشم سَ تھٌ آگَ ہیك گۓ
رُکي ک ٞػیراق ملؾ ہیك ـٌف ك صمکُ آة کٍ
ُ
ہر کلئٍ مٌُـ پن ضہـ ك مرؽ تھٌ اس ركش میك
ٌُئٍ ع قـ ك ٍہف کٍ ركلُ ُٛكلُ آة کٍ

153

َ آة ٓٞ
فخر کیلق پن ہل ہر اؽ ًسلف کل ا پۓ
ہَ ٔس ت ٛزلر زؼ نعٌلٍ کل تھٌ

اُمبِّ

آة کٍ

ّ تٛگٍ ِٓ ٠ر خٛا ہلگٍ ًسلمٌق
ُ
َ علٍ کٍ اكش القٔ آة کٍ
مرط ہَ ش کھ

کٍ قیلؿ

ُ
جْ کبھٌ اـًـ ٓ ٞہَ آ ْ٘ آئٍ اس گھڑي
آئٍ ٌُطـ کَ م قٌُـ ٟٓه کَ ؼیرت آة کٍ
ـ
راعٌ زؼ ہف اب ُلؾ
ٌػٖ
ُ
کو
شب
ٞ
ک
ِ
ِ
ِ
تیركي کٞتَ ہیك جس کٍ ہَ مرنعٔ آة کٍ
آۓ شكضَ

ٓ ٞركٌُشم پن ؾزارا ِش

ح٠یك

التجٌء پن ہَ کو خٌغـ ہلكً شسهٔ آة کٍ
٭٭٭٭٭
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پن

ت و تٌ

ہل

خٌۓ

رؿ م ق ٌِـ شصمؿ ہل خٌۓ

رؿ ہل ٌُۓ شصمؿ ٓ ٞقرٌُق

خٌق قٛاءِ شصمؿ ہل خٌۓ

ىجي میك ِّہمبِّ نہیك ہَ مٛجٔ کٍ

َ زل تھمؿ ہل خٌۓ
ْخش رْجبۓ

نعٔ ٟٓه ک ٞپن صمج تٌ ہلق حضلش

میرا ھٛپن

ہل خٌۓ

ـٌم فیػ الہٛي کٍ اً ٌُ شب

غير ٌُ جشر طمؿ ہل خٌۓ

عٔ شصمؿ
كہیك خٌ کٟٓ ٞھلق زل ن ِ

تھر تل دىیٔ كصلؿ ہل خٌۓ

پن

ت و تٌ

قیلؿ

ہل

قیلؿ

٭٭٭٭٭

خٌۓ

قیلؿ
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ُيب ٌؿمىف پص ٖضارو ظالـ
ُيب ٌؿمىف پص ٖضارو ظالـ

كيص ٌصثىض پص ٖضارو ظالـ

ےن رری اىٓعاء پص ٖضارو ظالـ

خعَ جمخىب پص ٖضارو ظالـ

نصبالء پص ٖضارو ظالـ

ےن اؿ يباء پص ٖضارو ظالـ

كٔ خق ان اٌاٌو اىہي ٌلاـ

ھی ظب اكىَاء پص ٖضارو ظالـ

ػٕ

ُ
َ
لفَو اٌايم ٌا كل ٌميلںی

دياة

ےن اهلل ِو رفواف ظَف ادسل پص

ےن ظَف ادسل پص ٖضارو ظالـ

مهُؼٕ رےه ابيق دايع اىضٌاف

پص ٖضارو ظالـ

رےه ٌؤٌْںی ػٕ ان ظاًػٕ ٌا اابد
اے خامت نصي ےل جو رری اخلخاـ

ُ
سرى پص ٖضارو ظالـ

دمحم ػہا

َ
ھی روح كال پص ٖضارو ظالـ

پڑيه رأ ا پص ٖضارو ظالـ

٭٭٭٭٭
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كاكًُ

كاكًُ

غٛ

شصمؿ اہلل

غلع

كاكًُ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

کٞك مٌتمیلق پن کہو کَ ٕکٌ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

كاكًُ

غٛ

پن غف ہَ پبٌ کٌ اً ٌُشك

ِاس غف میك گ ّٞتٌق کل تھٌصك
ِبیل

دىیل

كاكًُ

ہَ كقُ پن ِیسؾ ق تٌهٔ کٌ

مر

ُ
َ ہیك ضہٌق سَ پیػمیر
ا تھۓ

َ
کلم الف ہَ ضہراء ٓٞ
ِگٞا ِ
ِبیل

كاكًُ

ک تٌ حٞذ تَ مٌتف ِرکھًٌُ

مر

جسبیق کھڑً اب شكتَ ہیك

ج تٛش تھٌ خٌف کل کھمتَ ہیك

ہَغف سَ گھر میك جشر ّ تٌ

مر

٭٭٭٭٭

ِبیل

دىیل

دىیل

كاكًُ
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آح ػیر
آح ػیر

اللشي کٌ مٌتف ہَ

اللشي کٌ مٌتف ہَ

مرك ِش اِب تٌء کٌ مٌتف ہَ

نَش ضِۂ میك پن کیلق ہل صمش ك ٕکٌ

رت ٌصطفٌ کٌ مٌتف ہَ
حؿ ِ

کیلق پن شكۓ قلؾ پن زلش ك ملؾ

ُ
خٌتف اىِب تٌء کٌ مٌتف ہَ

ى
لب زؼ نعٌلٍ ہَ
زل کو دی ِ

ُ
اس حبی ِْ خٛا کٌ مٌتف ہَ

َ
يرر ك ضف کیلق پن ہلكً نعرم ضٌُق

م ظ ِہر

جس کل

ُ
ِ
ک
َ
ر ِش بیف ہۓ

ہیك

خٌ ہَ شك تَ کٍ شكلل اً ٌُشك

کیرٌُء کٌ مٌتف ہَ

ُ
ُ
اس ر ِش تَ نہٌ کٌ مٌتف ہَ
َ
ك ال ِٛ

قٌطمن کٌ مٌتف ہَ

158

ِبیل

مٌلؾ ركمرا کٌ مٌتف ہَ
ِ

شام ك تٛھٌ ِرکھٌئٍ ہَ جس تَ

ُ
آح اس شہیمٌ کٌ مٌتف ہَ

ہلكً ىخشر پن کیلق ضہٌق میك ّ تٌ

ـ ٌِم اشض ك ظمٌ کٌ مٌتف ہَ

زل کو مرراش اِب تٌء کٌ ہَ

ُ
آح اس ِیسما کٌ مٌتف ہَ

كلٍ خٛا
کیلق پن گٌُٞق ہل ہر ِ

مٌل ِؾ اكل تٌء کٌ مٌتف ہَ

تلصن ِاخًص ٟٓه پن رشر ك ٕکٌ

آح ػیر اللشي کٌ مٌتف ہَ

طھٌئٍ

کل تل

دىیل

مر

٭٭٭٭٭

159

خعنی ييَٕ اىعالـ پص ابصاٖمي ےن فساء نَسا
(ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة  --ظوں جعب راىق ين كسرة ےھچ يلو خریاف ےھچ )
ًٌخرب راكي ىهےھ ےھچ امی رواًة ٌا ررب

اٍم دٍَ روش خاؿ بَھٹا ھتا ُيب رریاىبرش

ھتا خعنی ابَ يًل انان ين مجين ھجاّگ پص

ھتا كٔ ابصاٖمي ڈايب پاس خرضة ان پرس

اپ دنصا ےن ِواظا ان اكپص نصات ھتا پػَار
چوٌخا ٖص اٍم ےن كٔ اّبَاء ان اتجسار
ھت ككت جربٍو ھی اكي ےن از لصؼ رسا

امی ُيب ھتي يصض نَسم اے ُيب املؿمىف

ا متاري ھجاّگ پص بَوے ےھچ بَھٹا دىصاب

اٍم ےن ھی ےب 2ھتًك ىَوا ےن اكي ےھچ كقاء

اپ ھج فصٌاؤ ھت پصٌوت ين ثأرری ھتايئ
ا لصح جلسٍص ےھچ هكو نمي دفى جلسٍص ھتايئ
ٌٍَوـ ھتيئ نَسم ُيب جربٍو ھتي امی گفخگو
فصزُس ا ابصاٖمي پص جلسٍص ےن جاري نصو

كصابف ٌںی اپْا ِواظا پص نصا فصزُس دًھكو
َ
اٌا خعنی ابَ يًل خبيش ٌْے پاھچا كىو

ظوں ظوں ِواظا ان اكپص انان ان ےھچ اػفاؽ ينی
فصزُس ظوُيپ ٌوت ےن انان ھی كچناكا خعنی
٭٭٭٭٭
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امحس ين ىكىت
(ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة  -گص چاےه جو اے ٌؤٌَ يليب ين ظًادت ےن)
ادـ اےن ِوح ٌوىس يُىس ےن ريَو اهلل

ھی پاُےچ هنںی هپْےچ امحس ين ىكىة ےن

امحس اےن امحس ين يرتة بَوے ًٍِة ےھچ

اے ایرو رصدٌْسك هپچاِو ھی ًٍِة ےن

٭٭٭٭٭

پھتص ھتي هكص ابُسيه بْسگي ٌا ھكڑا رٖخا

(ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة  -گص چاےه جو اے ٌؤٌَ يليب ين ظًادة ےن)
كٔ امحس ٌصظو ھی راىق ين يبادة ٌا

رسظايئ نصي ظب ٌا ظْجو ھت رواًة ےن

فاكٕ نيش نصات ھتا انرث كٔ ُيب رامت

نَسم ھتي پعْس پوےت فاكاؤ ين يادة ےن

پھتص ھتي هكص ابُسيه بْسگي ٌا ھكڑا رٖخا

رالص ٌا ھن گػْػخا نيئ كٔ ھبوؾ ين ػسة ےن

ظوجا چڑھا ھت ابيذ كسٌنی ٌبارؾ پص

كسٌو ھيهصي ثَارے ابري ھتي ػاكًة ےن

ابري ھی حصس ھكايئ جربٍو حصت ھبَجا
ََ
اے رمحة ياىً بط ا ذات ٌبارؾ پص
امحس چپھي امحس ان دىبْس امئة ظب

ا ػاف ھتي هكالٌو كٔ رمت ّبوة ےن
رمحة ذرا فصٌاؤ چاےه ےھچ ھی رمحة ےن
اؾ اؾ ھتي َظواای ےھچ اٌة ين ػفاية ےن

٭٭٭٭٭
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اُؾ شكض

َ
تھ

ً
لؿ
شغ ِ

یمٌض اؾم ِ ٛىچ تٌش

اُؾ شكض

َ
تھ

ً
لؿ
شغ ِ

یمٌض اؾم ِ ٛىچ تٌش

َ قْ ٔسٔ پن ّ تٌش
اؾجٌب تھٌ صػ ٔسٔ تھ
َ میك كاشر ہلتَ اک تٌش
ًسج ٛمیك جضیق ا پۓ
َ
اكش ٔسٔ پن ٌٌُُ کٍ ہ تلَ لج ًٛمیك اصماش
ُ
ِگٕٞگٌ  ،پن اتھٌٌُ کہیك مر کل
ف بیر
ػ ی رُ ـ

تَ آ کٞ

اً ـ ٌِم

ُ
ـ
ش ـ

پن لجٛم ہَ مقیلؿ

پن کہٌ

ػیر
ِ

ٔشر کل

کہ تٌ ہَ پن خٌل ِؼ راٌُ
کجي

أُٛضو پن ىٌُ

ل تکق میرً فبیر کَ رؿ کل پن کٟھٌٌُ
ُ
ُ
ُ
مر کل پن اتھٌٌُ پن اتھٌٌُ پن اتھٌٌُ
ىضـ

ہَ

زلسٌ قٌطمن کَ مٌم ل قٌ کٍ

فبیر کَ خٌطر

كم ؼ تٌرت ہَ خٛا کٍ
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اً مؤمیلق رؿ میك تف ٕضلش کٞك ِاس رـ
ٛاف عہٌرت میك کھڑً ہیك ظ ِو عٌلف
وت ِ
منن ضشر ُٛ ،ف خٌؽ  ،رہق جسؾ  ،کير سف
پن تھٌئٍ  ،پن قرضُ ، ٛپن غف زلاش  ،پن ہمٛـ
َ ـؼْ تھٌ
َ تھ
ٌُئٍ کَ علض تیر ٓ ٞشۓ
ُ
ُ
َ ـٌم تَ ک تٌ اس کٌ فیْ تھٌ
پن رکي زل عہ
َ ٓٞ
لکھٌ ہَ کو غتخر پن خً ظو کَ گل
ُ
عٌح ٠ہلا اس كقُ میك كم ضير شیمگٞ
ِ
ک تٌ صمؼ عہٌرت کٌ تھٌ زلر تللَ پن مركش
اً ضير و قٌ سَ میري گٞرف تل قلف کٞ
َ
ِاس خٌ زل ایکبٌ تیري ُللاش ہَ طٌلف
پن

تلس گ ِو

اؾم ِٛ

ىچ تٌش

٭٭٭٭٭

ہَ

طٌلف
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ارصي مناز بَھٹي ےن پڑھاكي
َ
بَھٹا ھوا پڑھاكي اٌاٌة ين بط مناز
دارو ھتَا جو كبيٕ ٌا ػاھٓؼٕ خجاز
َ
ھی فًو ھتو بٕ اٌص رساكُس اكرظاز
هبص ُيب ھی ابب ےن نَسك ےھچ خق ھی ابز
ررؿة ُھتي ھی اٌص ٌا بَجا ان كاےطس
جائض ھتو بط ھی خرضة لٕ ان كاےطس
٭٭٭٭٭

اكي ِواظا خعنی بوال انان اكفو

اكي ِواظا خعنی بوال انان اكفو

اپو رے

اپو رے

ھبايئ خعَ ےن اپو ےھچ خؿٕ ٌارو خؿٕ الؤ رے

کہَو ُيب ھی فصزُس ٌارا نفَ ھن اكفو ٌيےس رے

چاىُط دف حم الػو متارو دھوپ ان اُسر جيےس رے
ٌصظو جو اھوا ٌصظو رے بُٹا نفَ ھن نويئ دےسي رے

ٌاھٹو متارو جسك ھتيئ ےن ُزئ اكپص چڑےسھ رے
٭٭٭٭٭
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خعنی ِواظا بوال ُيب ھتي اكفو

انان اپو رے

خعنی ِواظا بوال ُيب ھتي اكفو

انان اپو رے

اپو ےھچ خؿٕ ھبايئ خعَ ےن ٌارو خؿٕ الؤ رے
نہَو ُيب ھی خعنی دنصا نفَ ھن اكفو ٌيےس رے
چاىط دف حم الػٕ متارو بُٹا دھوپ ٌا جيےس رے
ٌصظو جو اھوا ٌصظو رے دنصا نفَ ھن نويئ دےسي رے
الػٕ متارو رےسھ زٌںی پص رس ُزئ پص چڑےسھ رے
ِوايس ھٌلري زٍٓب پَاري اكّٹ اكپص ھی چڑےسھ رے
نھال ٌاےھت جْلگ ٌا ےن بضارو ٌا ھی ھپصےس رے
بئریو متارا ابِو بػچارا نرسى ين پَاري بُيٹ رے
اٍم دف اؤےس جَارے بُٹا اجڑ ےس ھت ين ھكَيت رے

165

َ
زٍَ اىًبا ان لوؽ گال ٌا پاؤں ٌا بڑيي پڑےس رے
اكّٹ ين رظػي ھاـھت ٌا ىيئ ےن اكّٹا اكپص چيےس رے
كافيٕ ىيئ ےن ػاـ ٌا جيئ ےن كَسم ظب ےن نصےس رے
كَس ان اُسر دًهھي اُسھارو  ،ظهَْٕ پَاري ڈرےس رے
ھچايت ىاگكي ھپيئ يج زٍٓب دالظو ھت ےن دےسي رے
رواب ٌا جو ےس ابپ ےن بُٹا ىَهَ چپ ان رےسھ رے
خعنی پَارا ٍصض ھك ؾسٌو كَس ٌا ھباري ھتاےس رے
ارص ھچويٹ كَس يس يابس خصـ ےن ىيئ ےن جاےس رے
نصي ےن احْا بَاف روای انان ِواظا بَوے رے
ٌامت نَسك فإٌ ٌاں ھی اپْا بَوے ھاےھت رے
٭٭٭٭٭
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ی
م قیٔ

167
اىلؿَسة املبارةك

يف ٌسح اٌریاىؤٌْنی ٌوالان يًل بَ ايب لاىب
كادا اىسايع االجو ظَسان لاٖص ظَف اىسٍَ

صع

رض

ٌوٗص ےھچ ھبال نون رسا ان اےن مهْاـ

ٌوالان

ےھچ نون ھبال نون ك ٌاكف ٌا يه ٌوجود

يامل ان ےھچ ًٌبود

نون ےھچ كٔ ھج ين ؾفاجو ےھچ رسا ين
َ
َ
ھی افق ٌا هكاں هپْےچ ھبال ريق ان اكٖاـ

خریة ےھچ َظسا ين

ٌوالان

ےھچ نون ھبال يصش يومي ان ؾاخب

ےھچ كاال

ٌصاحب

كٔ نون ےھچ جو ھن ٖوات ھی – جو افالؾ
َ
پَسا ھن نصت اهلل اےن مجيٕ اجناـ

ےن رسوے اٌالؾ

خَسر ےھچ ھبال نون رسا ان اےن فػصٍاـ

ےھچ نوان ھبال ٖاـھت ٌا اجیَاد ےن ايساـ

ےھچ كجٕ ان كاےطس نوان جالؿ اےن انصاـ

ٌوالان

ٌوالان

ٌوالان

ٌوالان

يًل ےھچ
يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ
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ٖوات ھن اگص ھی جو ھن پَسا نصات راىق
َ
افالؾ ھن نصت پَسا ھن اجصاـ ھن اجعاـ

ا رسوے رالئق
ٌوالان

جلسٍص ھبال ٖاـھت ٌا نوان ےھچ ےن ثسبری

ےن ريق ےن جؿوٍص

ےھچ نِقِص ھبال ٖاـھت ٌا نوان اےن ابصاـ

ٌوالان

يًل ےھچ

َ
َ
ایظنی ٌا رب ھی ھبال ھكادا نوان كعً ےھچ
َ
َ َّ
َّ
ےھچ نون ھبال جْة اےن انر ان كعاـ

َّ
َ
نوان ابري اىٓعً ےھچ
ٌوالان

ھباري ےھچ رشؼ اھْو ےھچ ھی ٌوٗص ابري

فَـ اھْو ےھچ ظاري

نوےئ ےھچ نصي ادـ ين جو بة ےن ٌلبول

يؿَاف پص ادـ ِو ھتَو جَارے اكساـ

ٌوالان

ےھچ

ٌأٌول

نوےئ ےھچ ھبال ِوح ےن لوفاں يس چباای

نؼيت ٌا

بھٹاای

يامل پص ھتَو ياـ ےھچ ھج ػأ ِو اًِاـ

ِوح ےن ےھچ جَارے ھتَو لوفاف ِو ھْاگـ

ٌوالان
اپو

ٌوالان

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ
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نوےئ ےھچ ھبال نَسم ابصاٖمي ين ختيَو

جرشٌف ےن جتيَو

ھتْڈك نصو نوےئ ےھچ ھبال انر ِو ارضاـ

ٌوالان

نوےئ ےھچ ھبال ايپ ظياميف ےن ػايه
َ
جعزری نصي ايپ رالئق ين ےھچ اكعاـ

ھج ػأ ھی چايه

ٌوىس ےن ھبال نوےئ ےھچ نَسم جلكمي
َ َ
ٌُت ےن نصے زُسٔ اےن حياككے اظلاـ

يُىس ےن جًيمي

ٌوالان

ٖص اٍم ُيب ےن ےھچ ًٌل ػٕ يس ُب َّوة

خول اےن

كوة

نوےئ ےھچ دمحم ين ھبال نَسم ھتي ُرصة
َ
اخضاب ان نوےئ ھتا ا ھكاڑا ھبال اكساـ

هاٖص نصي كسرة

ٖص اٍم كيص ِو ھتَو اھْا يس حمو ظاـ

امحس ان كيص ےھچ اےن اهلل ان كيل ےھچ
َ
َ
ايساؤ ےھچ ھی ػأ ان اِؿاب اےن ازالـ

ٌوالان

ٌوالان

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ

ٌوالان

يًل ےھچ

ِو

ََ
ازيل

ٌوالان

ےھچ

يًل ےھچ
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ٌوال ان يًل جو ےھچ

دمحم ان بصادر

ٖص ػاں ٌا بصابص

اجالؿ ےھچ بَوے ِو اىيه اےن ايواـ

ٌوالان

ِّ َ
نوسص ےھچ ھبال نون اےن ؾسٌق انرب
َ
يادؿ ےھچ ھی بْساؤ اكپص هنںی ھك ےھچ هالـ

دمشَ اھْو
ٌوالان

ےھچ نون ھبال فإٌ اىضٖصاء ان ػوٖص

كسيس اھْا جوٖص

ےھچ نون ھبال خايمء دٍں انؾػص اظالـ

ٌوالان

ػبری ےن ػرب ان ےھچ كاىس ھی هشٓؼأ

ےھچ

يًل ےھچ
َ
ابرت

يًل ےھچ

يًل ےھچ

ٌوٗص

اهلل

ھی ػأ ِو ےھچ فَـ ٖص اؾ يشء ان اكپص ياـ

ٌوالان

يًل ےھچ

ےھچ نوِعا ؾاخب ھبال اظخاد جربٍو
َ َ
ےھچ كامئ اكالد امسًَو نوِعا كٍلاـ

ًٌْػ ِّي

ٌوالان

هتيَو

ظائو ےن ر نو ع ٌا ھبال ايپ نوےئ رامت

خفص

نون ےھچ ٌفقاؿ ھبال اٖو ا ےن ًٌْاـ

ٌوالان

يًل ےھچ
بين

ھامش

يًل ےھچ
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بُت اهلل خلَيق ےھچ ھی اكاےئ ٌ َّ
هصـ

ھج

ٌوال ان يًل بَ ايب لاىب ين ػاانت
َ
خریة زدٔ اٌٖل ےھچ يلوىو اےن اخالـ

اجعاز

ٌوالان

ےھچ نون كالًة ان دھين ھج ان ظبب يس

انزل ھتَو رب يس

ٌوىل ھج ان دمحم ےھچ يًل ھت ان ےھچ ٌوىل

جاِو يس ےھچ اكىل
ٌوالان

يًل ےھچ

نوےئ ےھچ ھبال رشؾ ين اكىم ےن ٌٹاكي
َ
نوےئ ھبال نَسك ےھچ اابلَو ِو ارٍاـ

جوخَس

بخاكي

اًة ےھچ ھبال نون رسا ين اےن ًٍِة
مشؼری ھبال نون رسا ين اےن ؾ َػ َ
ٍؿاـ

اكفص

ػاٖس اھْا رحبٕ ان ےھچ اخالؿ ےن اخصاـ

ا دٍَ ِو اىكؿ اےن ًٍِة ِو امتاـ

ثثُظظ٘ححبَى دمحم ھی  ،ھی اهلل ِو پََاـ

ٌوالان

ٌوالان

ٌوالان

ٌوالان

بُت حمصـ
يًل ےھچ

ين

اایت

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ
اكپص

ُلٍة

يًل ےھچ
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َ
َ
اهلل ان كمس كاخس ےھچ ھی ٌوىل ےن اخس ےھچ
َ
ےھچ نربایء ان ؾاخب اےن ٍَبو ان يالـ

كادر ےھچ مصس ےھچ

ٌوالان

اكل ےھچ ےن ارص ےھچ ےن ابلَ ےھچ ےن هاٖص

ےھچ ِو اھْو زاٖص

يًل ےھچ

ٖص دك ٌا ٖص نو ٌا ٖص اؾ جگٕ ٖص ھتاـ

ٌوالان

ٌؼلك نؼا ھی اكا ِو ےھچ انـ گصايم
َ
ھی انـ ين جعبَح نصے ےھچ رسوے اكواـ

ھی انـ ےھچ انيم

نوےئ ےھچ بَاں نَسا ھبال ارسار ثزنٍو
َ
نوےئ ےھچ ظھكاای ھبال رشع ان اخاكـ

ےن

ثأكٍو

َعَصو بِنِ َكد ےن ےھچ ھبال نوےئ چپھارو
َ
نوےئ ےھچ گصاای ھبال نًبٕ ھتًك اؾْاـ

ٌَصخب ےن ےھچ ٌارو
ٌوالان

ََ
جْگ ٌا جو ظسھارے جو ٌيم املوت رےه اےگ

ايساء رسوے ھباےگ

ثَػار كخو نصوا ےن ايساؤ ےن ٖويئ هبصاـ

ٌوالان

ٌوالان

ٌوالان

يًل ےھچ

يًل ےھچ

اِوار

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ
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َ
َ َ
َ
" ال فىت اال يًل " اٌو نَا يايل فيت ٌا

َ
ًِت ےھچ "ھو اىت "ٌا

ٌعهنی ٍخمي كَسم ےن نَسك نوےئ الًاـ

ٌوالان

ےھچ نون ھبال دَُا ےن لالكو ھج ھی دًسم

ِفصة ھی يس نَسم

ھتاےس ھن ھتَا نويئ اٖوا يابس ك زاھس
َ
َ
َّ
َّ
َّ
كاُت اےن اكأ ےن ؾواـ ےن كواـ

را نى اےن ظاجس

ےن هكَو ےھچ ھك جو جا ُھتي اترا يس ٌْے اكـ

رو ػَس ھبال پاھچا كال ےھچ نوان رالص
َ
رسٌة ٌا ھبال نوين ھتا افالؾ اےن اجصاـ

ٌوالان

ٌوالان

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ

َ
اٌالؾ ھبي خارض
ٌوالان

يًل ےھچ

ِلمة ھن ىهھي ظهےئي ےھچ ھی ٌشو فقائو
َ
َ
درای ين ظَايه اےن ادسار ك ين اكالـ

گصےچ ٖويئ خاؾو

كٔ نون ےھچ ٌوىل ھج نصے اھين كالًة
َ
هبرت نصے اهلل جًاىل اھْو اجناـ

ےل ےھچ ھت ھساًة

ٌوالان

ٌوالان

يًل ےھچ

يًل ےھچ
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ايساؤ ِو اھْا جو ظلص ٌا يه ٌلص ےھچ

ََ
هكاں اےنھ ٌفص ےھچ

ےھچ اھْا حمبو ِو جو ارـ ٌا يه اراـ

ٌوالان

ػًَٕ ؤ يًل ان ےھچ رسو فائضٍں ےب ػم

فصدكس ٌا بَھٹم

ےھچ ھی رسو ين  ،اےن ٌَفو ة ےھچ ااثـ

ٌوالان

فصزُسك ےھچ ٌوالان يًل ان ظب اٌاٌو

اهلل

يًل ےھچ

يًل ےھچ

ان

ٌلاٌو

اهلل ھی نَسا ھی رسو رسو ےن خاكـ

ٌوالان

َ
ےھچ يرص ان لُب كٔ هشٓؼأ ان دىرب

َ
ياىً ان ےھچ رٖرب

ٌوالان

يًل ےھچ

ٌوالان يًل ان ھج دياجو ےھچ ھساجو
َ
ديوة ان هپاڑو ےھچ اےن خق ان ےھچ ايالـ

پانزئ

ٌوالان

ذكاجو

ظوُيپ ھی دياجو ےن ےھچ اكا ھی َُابة

ےھچ ينی يْاًة

ھج ان ےھچ فصػخٕ ؤ اےن كسظَو رساـ

ھی ظب ين لصؼ جاري نصي ثأًَس ك اداـ

ٌوالان

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ
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َ
راكس ےھچ ھی رسوے ےھچ ٌگص گوای ھك اٌلاظ
ھؼَار ھی نصے كٔ ےن ےھچ ھج ٍفية ان ُ َّواـ

ا دٍَ ان خفاظ
ٌوالان

ٌوالان يًل بَ ايب لاىب ين ديوة

اهلل ِو ےھچ يصوت

يًل ےھچ

جارًة رےسھ ھی هجاں ىگ ھك ےھچ ابيق اایـ

ٌوالان

بْسك ھچوں ٌںی يًل ِو اےن فصزُس ك ِو اھْا
َ
اِعاِو خلَلة ٌا  ،اےن ٌا ظوى اًِاـ

بْساؤ ےھچ ھج ان
ٌوالان

اهلل ين ؾيوجو ےن ظالٌو ےھچ ُيب پص

ٌوال ان يًل

پص

يرتة اكپص بَوے ين ٖص ؾبح ےن ٖص ػاـ
٭٭٭٭٭

ٌوالان

يًل ےھچ

يًل ےھچ

يًل ےھچ

176

َ علٍ
آة کٍ سک ٞسَ ىح قـ کل لجٌِب تگ

َ علٍ
آة کٍ سک ٞسَ ىح قـ کل لجٌِب تگ
ُ
ع
َ لٍ
اكش القٔ کٍ ضُع رؿ میك خًِب تگ
َ ضٌُق ٓ ٞاپبٌ
ُ ٌِـ ج تٛش سَ ہٌ شکھب تگ

َ علٍ
کیلق کو رؿ سَ غف ك آىـ و تٌِب تگ
َ
ہف کسٌ اكش کَ رش سَ کیلق يراریك مٌیگیك
َ علٍ
ركلُ رّ تٌ سَ ریك آة سَ ٌُِب تگ
ِ
ّ تؿ رشبٌ سَ ہیك رّ تٌ نۂ ہف ُٛخٌؿ

ُ
َ تل آة ِّجالےگنیئ علٍ
رکي سَ يرخٌِب تگ

ہف ہیك شكضي کَ طلْ گٌش  ،ظ ِو شق ك َٔشر

َ علٍ
ہَ ی لیك آة ہمیك ِشضؼ ِرىِب تگ
َ ُٛا ًضکـ میك
َ تھ
اِب تٌء آة کل ر پۓ
َ علٍ
ہف عًملق کٍ تھٌ امٛار کل آِب تگ

177

ؾزت ك عہٛت ك ركلُ سَ ہف مٌى مٌؿ
َ علٍ
ٓ ٞوكیري میك ہٌ خٌف گیلاِب تگ
َ ُٛا ًضکـ میك
َ تھ
اِب تٌء آة کل ر پۓ
َ علٍ
ہف عًملق کٍ تھٌ امٛار کل آِب تگ
غف نہیك ىکھم زلارج کَ ہل طمقٌق میك گھرً
َ علٍ
ٓ ٞک تٌشً سَ ہمیك آة لگٌِب تگ

ت
َ
رؿ عکطنن ہل ٌُ آقُ ك ٌغٌٍّ میك ھیس

َ علٍ
ہر ٌػبیٔ سَ ہمیك اب تل ْجٌِب تگ
اب قْ ك شكض اسٌ آس میك ہلتَ ہیك ٔشر
ہف گبھگٌش کل

َ علٍ
شكضَ پن ًُِب تگ
خ ٌِـ ٔسبیف

اكش کلٓ ٞکبٌ

غیٔ میك

َ علٍ
َ ہٌتھمق سَ جسٌمٌ کل ًُِب تگ
ا پۓ
٭٭٭٭٭
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آح ُؾ کلئٍ ضىجھٌ کہٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل

آح ُؾ کلئٍ ضىجھٌ کہٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
ن
ع قـ ہتحٌ  ،پن نہتجٌ گمٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
جس علٍ ق ؼیف کٌ تل مللٍ م ظہر ك ہو تٌـ ہَ
ً
َ كہٌ ر قٌ ّ تٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
ک ٞـک
میقیٔ تیري ٟٓھ تٌ ىجٌؿ  ،تیرا مٛاد ہَ سك الجًؿ
َ قرآق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
ٟٓه شہٌ ہلق میك ٓ ٟھک
غٌجْ معراح کَ ركش ٓ ٞتل تَ ٌُلق رھرا
جْ کو
ِ

لج ًٛرّ تٌ شہٌ آظمٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل

َ ق ِْ امراء خٛا سَ پبٌ
رك کمٌتلق کٍ ركشي پن تھ
ک
ٍّ تھٌ ری ھبٌ تھٌ رك کمٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
شك ِض ج تٛؼ تیري سك ال ً قٌش  ،ک ٞگبٌ کمر کل ٌُش ٌُش
کہو شہٌ ہَ پن زؼ کٌ ٔسٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل

179

لغـ تل ہَ كہٌ میمرر  ،جضکٌ رضمق تھٌ ہل م عیرػ

َ رضو تٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
یفٌ پن ک ٞـک

تیرً لجٛم قزت سَ ہَ آح ُؾ ٌُقٍ پن ًسجٛیك
گل ْٗ ک ٞتللٍ ہر اؽ اساق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
لہخ ِن

کیرٌُء

َ
لٍ ٌصطفٌ خٌ ہبۓ
خ ٌ ہبۓ
َ ِ ٌُ ،
ؼیر ممکق ہَ ک ّ ٌُٞتٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل

َ کٍ خ ٛتھٌ نہیك  ،پن تل ہَ سک ٞؾرش ٓٞیك
اپبٌ فبۓ
فببٌ ہَ ىح قـ قٛك تٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
َ ایمٌف ہَ ػیْ ٓ ، ٞخکف اہلل ى شٍّ ٓٞ
حیس
َ ہیك تلق ہٌ تَ گمٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
مٌ پۓ
مللٍ فیػ الہٛي جشر ُؾ  ،خللم يرٕضٌ کٍ طھلؾ
پن ّ تٌتَ شہَ ـٌرمٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
میقیٔ کٌ ہَ رشٌُ شكاق  ،ک تٌ ّ تٌق ہل اً ـٌک ٞنہٌق
َ کل غير ضہٌق اً علٍ تیري ـٌٌُت کل
کف ہَ فبۓ
*****
*****
*****
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ُ
اسٌ کٌ تلش ہر ِاؽ شبٌ میك خللم گ ٞریکھٌ
ُ
ُ
اسٌ کٍ ـٌق ب ظر آئٍ خٛھر خٛھر ریکھٌ
اسٌ کٌ تلش ہر ِاؽ شبٌ میك خللم گ ٞریکھٌ
ُ
ک
َ خٛا کٌ گھر ریکھٌ
ھلٍ زل آ ُکي تل نہل
َ میك
علٍ کل زؼ تَ اٌُشا زل ؽیق کعۓ
َ کل
ٓٞك ِض ؼ ت ٛتھٌ آٌُ زل کلئٍ ِملۓ

غف جضیق میك عٌُ ٛکل تلصن گ ٞریکھٌ
ِ
یمٌـ غير ہلئٍ جْ تل اّ تٌ گھر ریکھٌ

لخر ہلئٍ ق ِْ معراح کٍ تل للگلق تَ

ریکھٌ

قرّ ٍِ قیر ہف آتَ کہٌق کہٌق تھر کٞ

ُ
ُ
ٌؽ ش ِذ ك ت ٛالیشر
مٌؿ ُ ِ
ؾ ِ

َ ِاشـٌر
کہٌ پن قْ تَ عًملق سَ کتجبۓ

زل کجي حضلش تَ ٌُ ـٌ ِم ْخرك ٓ ٞریکھٌ

گلہر سٌق ہلتَلع
شصمؿ ک ٞتف
لٍ
ـ
ك
ِ
ِ ِ
ؾرش ق ؼیف ك للد ك قلف
كشاتَ کٞسٌ ك ِ
كلٍ كلٍ کٍ غٛا تھٌ ضہٌق ضہٌق نہتجٌ

كصٌ کٌ تلش ہر ِاؽ شبٌ میك خللم گ ٞیکھٌ
علٍ علٍ ب ظر آتَ خٛھر خٛھر ریکھٌ

کسٌ کٍ اُؾ طرد سَ ٔشرہلئٍ پن اِیس

ؾركح مٌم تھٌ ریکھٌ تل ركنہر ریکھٌ
ِ

ُ
کو قْ سَ شّننءِ ج تٛش ضٌُرم ٓ ٞریکھٌ

٭٭٭٭٭
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آكاض

رً کَ

علٍ

کل

ًُل

آكاض

کَ

علٍ

کل

ًُل

رً

ْحػ سَ اً ًضکـ کسٌء آل آل
میرً مللٍ قرٌُر اب میري طق لل

نۂ رف سَ آكاض میك رً شہٌ ہلق
میك آم ك ٕکٌء ک ٞکَ اب تھؾ گبٌ ہلق
میري ًضکلیك ركش ک ٞتَ کل آل

میك آئٍ ہلق اب تیرً رش پن صؤالٍ
اتھٌ ُؾ ہیك کیلق میري طھملٍ پن خٌلٍ
میري طھملٍ تھر ک ٞاً مللٍ ھیسٌ رك

182

میك پیمٌش ہلق غف کٍ مٌشي ہلق مللٍ
ش قٌء ْخش رك غف سَ ہٌشي ہلق مللٍ
میك ہر

رـ ٕکٌشكق علٍ آل

آل

ت
ھ
ی
میري ٌُل مللٍ تھیلش میك سٌ ہَ
َ کٍ أسٌ ِگھري ہَ
نہیك آس دْۓ
میري کشبٌ مللٍ تھیلش سَ ٕکٌلل

میك رّ تٌ کٍ آقُ سَ اب تھؾ گبٌ ہلق
ٌػبیٔ سَ مللٍ میك گھیرا گبٌ ہلق
پن ًضکـ میري خـ کٞك آل آل

*****

183
طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ
اً رؿ تل خٛا سَ نہٌ التجٌء کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ
طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

ضہٌق زلش ك امًؽ مر کل طھکٌئیك

كہٌق خٌکَ ہف اپبٌ خٌخٌت ٌُئیك

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش کٞٓ ًُٞ

پن كشر لیلق تل طت ٙك ًسٌء کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

ؿر ْ ٙمیلش کَ رامق میك ِببھمق

كم ًطہ ِ ٛج تٛش کَ آ ُگق میك ِببھمق

تھركق پن ت و تٌ خگ ٞمیك ٔسٌ کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

ْحػ خٌکَ ریکھمق علٍ کٌ میك قنه

کٞكق میك جضیق کَ شكضَ پن لجٛم

َ فیْ تل ش قٌء کٞ
ہر اؽ يرض ِا ُک

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

ؽجلضم ـٌ خٝپن کہٌق سَ میك ىلق

ُ
ک
جْ فیػ الہٛي ک تٌ ِر ھٌلق
ْ خز ِ

پن ـ ٌِف ٓٞہٌف الہٛي آمرا کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

184
م
تل ضہرم هغـ کٌ رؿ میك ظمٌئیك

ؿر ْ ٙپن ٓٞہٌف الہٛي ٌُر آئیك
ُ
جشر ُؾ خٛا غير فیػ الہٛي کٞ
ِ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

َگٍ پن لغـ جسببٌ
پن زؼ تھر پۓ

م
رقٔ هغـ ؿر ْ ٙجسببٌ
پن
ِ

ؿر ِْ ٙپیلؿ ك پبٌ ظو ّ تٌ کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

گ تٌہلق سَ سف ہیك ؿمـ سَ م هؿر

ہَ ضا ِر شمر ٔس پن اـکلق کَ ـٌؾر

ؔلٍ عًـ ت مہٌشا ہَ کمیر
ؾمٌ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

٭٭٭٭٭

185
اً مللٍ علٍ اً خٛا کَ ّ تٌشً
اً مللٍ علٍ اً خٛا کَ ّ تٌشً

میك آٌُ ہلق رش پن پن رامق ٔسٌشً

ٌغٌٍّ تَ کٍ ضُٛگٍ ّ تؿ میري

َ خٌ شہٌ ہلق ت مہٌشً عہٌشً
حبۓ

ک تٌ ٌُش تیڑا ہَ آقُ ضركق کٌ

لگٌ رك میري ٌُل تھٌ اب ک تٌشً

کہیك ک تٌ زل ہَ ـ ٌِف ٕؿرت ت مہٌشي

َ جْ ٕکٌشً
پبٌ زلر مٛر کَ لبۓ

اً کلٓ ٞکَ مٌلؾ ـؼْ ک ًُٞمیك

حٞـ تلٌُُ ٛئٍ کل ٓٞسَ ت مہٌشً

عکینن

مٛر

َ رارا
کتجبۓ

َ نہر پن ـٛھٌشً
چجٌ ٌُئٍ لبۓ

غٛا کلئٍ آئٍ

ْجٌل

ٌٌُُ

َ لعیك اب ہمٌشً
خًتَ ہیك غیم

َ تھٌ ْحػ میرً آقٌ
ًُلل ىجھ

میك غیٔ کٍ گلیلق کَ کٞللق ب طٌشً

تھٌ م قٛش

فبلش خٌۓ ُگ ًٟہلۓ کٌـ ـٌشً

ٕکٌشي

ُٛؿ رك ؾزاراش

کٌ

اً

٭٭٭٭٭
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ٔس علٍ کل ٕکٌشتَ شہ تٌ ىجلسمق کل ِیکھٌشتَ شہ تٌ
ٔس علٍ کل
ٌُ علٍ

ٕکٌشتَ شہ تٌ

ٌُ علٍ

ىجلسمق

کل

ِیکھٌشتَ

شہ ت ٌ

خٌل

َ خٌل
آ ٔسملق آُکي سَ نہ

سک ِ ٞج تٛش میك ٔس شہَ خٌل

طھٌصتَ خٌل

َ
کہ

اكش گ تٌہلق کل

پن علٍ

َ پن علٍ
ًضکللق سَ ْجٌِب تگ

َ پن علٍ
رؿ سَ ہف غف و تٌِب تگ

کٌـ ُگ ًٟفبلاشتَ شہ تٌ

ٌُل لؿ خٌّ تگٍ ک تٌشً سَ

پن زشك طلف ك غف کَ رھٌشً سَ

ہَ ی لیك گ ٞزل ِاس عہٌشً سَ

کبھٌ ہهٔ پن ہٌشتَ شہ تٌ

ضُٛگٍ کٌ ہل جْ کو تلشا شمر

مؤمیل آل جْ ج تٌضً ٓٞ
ُ
اكش لج ٛمیك ا ٌُشتَ شہ تٌ

ن

ہر ِ

َ
امٛار آِب تگ

لب تٌ کٌُٛھَ پن ٌُ علٍ کہو کٞ

187

َ ـًل تف
قیر میك جْ ىجھ

یکینن لجٛ

ىجھکل مبٌ میك جْ طھ تٌلق تف

رـ علٍ کٌ ہٌ مٌشتَ شہ تٌ

ؽ تٌ ْحػ خٌل

نہتجٌل

اً ٔشیف
ِ

اكش

ہمٌشا

رش پن مللٍ علٍ کَ ُللال

َ
آِب تگ

رقٔ ج تٛش ٓٞہٌف ریك مللٍ
ِ

ُ
َ م ظہر
ا ُک

زلض
ِ

کلٓٞٓ ٞہٌف ریك مللٍ

مللٍ ٓٞہٌف ریك علٍ کٍ و تـ
ُ
اف کٍ خٛهٔ میك ہر گھڑي ہر ُـ

ہف

ٓٞ

ِل تٌل

ـًـ
ٕکٌشتَ

تف

شہ ت ٌ

ٓٞہٌف ریك مللٍ

ُ
خٌف ك رؿ اف پن كاشتَ شہ تٌ

َ ًضکـ خـ
اً جسٌمٌ ک ّ ٞتگ
ضُٛگٍ

٭٭٭٭٭

کل

گٝاشتَ

شہ ت ٌ

188

تلقیؼ رً خٛا تل نہٌ ٔس رعٌء کٞیك
تلقیؼ رً خٛا تل نہٌ ٔس رعٌء کٞیك
ہر رـ علٍ کَ ٌُ کٍ مٌى ج تٌ کٞیك
ممکق نہیك کو کلئٍ تھٌ تیري ّ تٌء کٞیك
پن کٌـ ٌصطفٌ کٌ ہَ ٌُ تھر خٛا کٞیك
َ ٌصطفٌ کٞیك
کس کل كلٍ ّ تٌۓ کس
َ تھٌ زل خٌہَ ق طٌء کٞیك
مٌلؾ ہَ كم جس
زلاہش ہر اُؾ رؿ میك ہَ اپبٌ ْجٌت کٍ
ہر رؿ میك ہل علٍ کٍ دىیٔ خٛا کٞیك

189

مٌٌُ کو علف
ِ
رّ تٌ ہَ

ػیْ خٛا ہٌ کَ ٌُس ہَ
ُ
ٌ
َ صطفٌ کٞیك
علف اـکل جس

ّ تٛم علٍ ـٌ کلئٍ خٛائٍ میك کلف ہَ
زؼ کٍ طرد زل خلؼ کٍ خٌجٔ شكا کٞیك
َ
مل
ٓٞہٌف ریق مللٍ کل غير حؿر
ِ
ہر كقُ رؿ میك مؤوبیك ٔس پن رعٌء کٞیك
رؿ میك نہٌ ہَ اُؾ ت و تٌ دؽیْ کٍ
اؽ ٌُش ہل علٍ کٍ ضٌُشت خٛا کٞیك
٭٭٭٭٭

191

ّ تٌء علٍ ک ٞتل ـٌ ْٗ اكش صمًٓٞ

َ اُٛھیرً
اسٌ شكشبٌ سَ و یب تگ

پن گھر میك كىرت علٍ کٍ ہلئٍ ہَ

پن گھر میك ؼ تٌرت علٍ کٍ ہلئٍ ہَ

پن گھر میك امٌهٔ علٍ کٍ ہلئٍ ہَ

َ ہیك کعنن کل تھیرً
َ ر پۓ
ہف ِاس لبۓ

شجْ میك ہلئٍ ہَ علٍ کٍ كىرت

تل شٌغٌف میك ٌُۓ مللٍ عہٌرت

علٍ کَ پن ركتلق مہبیلق کٍ قعهٔ

َ شك تھرً شنہرً
قْ ك شكض ا ُک

َ ِقت ٙؽبیر
ہَ ضّ تٌق علٍ کَ لبۓ
ُ
كمؔطھ
َ ہیك زشتلؽ ہیك رـ رٌُ کٞ
ؔل

َ پیمیر
كم ِبیلق کل شاپه زل ر ّ تگ
َ تھگلصً
َ ّ تک
اتھٌ تھٌؾ آِب تگ

صف كم ُ ُؔ
كمُؔؔ
ُؔکف كم غمٌ پن لعیٔ

ُ
پن اُکٍ لضتجٔ میك آٞي ہَ آُّ

علٍ کٍ كىرت میك کٞتَ زل مرکُ

شقیُى میك تھہرً ضہیف کَ زًٓٞ

ہلئٍ ـٌري ضہراء کٍ جْ کو علٍ سَ

َ
ہلا خ
ب خلٍ سَ
ش
،
کل
ٍ
طمئ
کف
ِ
ضہیف کٍ آضارگٍ کَ یکھیرً

ىچ تٌف ج تٛش کَ ٌُمل کَ ـ
َ
ؔک
ِ
ؔ
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اغببٌ اغببٌ کٍ رً تل ُٛاء کل

ًُؔ تل عہٌ مللٍ ًضکـ کسٌء کل
ُ

َ ہر اؽ ًُء کل
َ ٌُلب تگ
كم آِب تگ

پن غف ک ٞزل آقٌت تَ ْجي کل گھیرً

علٍ کٍ ؽ تٌء میك ٓٞہٌف الہٛي ہَ

پن ہَ ـ ٌِم يرراق پن ـ ٌِم قبٌ ہَ

غٛاء اُکل رً پن تل ًضکـ کسٌء ہَ

ىج ِـ ّ تٌُّ میك اُکٍ پن تھہرً

راعٌ ج تٛش کٍ جس تَ عٛاكت
کٍ ِ
َ ہٌتھمق كم زلاشي ك ِسلُ
لگٍ ا ُک

عہٌرت تلق رپبٌ ہَ ٌُش ِْ ٚرعلت
َ کیلشً
تھکٌشي كم تھرتَ ہیك ل تک
م
ٛاو هغـ
ہف ر پ ۓ
َ شہیك ٔس ُ ِ

م
ہل ٌُ جشر ٌُ شب ی ق ٌِو هغـ
م
طٌو هغـ
شہَ ہف پن خٌشي ق ِ

رعٌء ہَ ہمٌشي تلق ـٌ ْٗ اكش صمًٓٞ

َ
پن اخًص ِاُکٍ دىیٔ ک ّ ٞتگ

َ
ِّؔ زل رّ تٌ سَ شخلٔ ک ّ ٞتگ
تلق ـٌکٞ

َ
پن مللٍ ہمٌشي ش قٌػٔ ک ّ ٞتگ

َ ضہرً
ہمیك پتجیق کَ ِرکھٌِب تگ

*****
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َ کَ اُٛش  ،مللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
ّ تٛا ہلا زل کعۓ
َ کَ اُٛش  ،مللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
ّ تٛا ہلا زل کعۓ
م ظہر ِ شب اكش ین ِس پیمیر  ،مللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
شب سَ رعٌء پن کٍ ٌصطفٌ تَ  ،زؼ کل تھراٌُ ـٌتي علٍ کَ
تھر ری ِق زؼ کٌ ہَ کلف ىجلش  ،مللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
َ کٍ طھٔ سَ ُّ پن گٞاۓ
معراح میك كم ؾرش پن خٌۓ  ،کعۓ
ركش پبٌ ٓ ،ٞمللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
کس کَ قٛـ ہیك ِ

معراح کٍ قْ اؾم ٛتَ ریکھٌ  ،اُؾ قرطنن و ت ِـ علٍ ـٌ

آۓ ب ظر زل ـٌتلق قلؾ ٓ ، ٞمللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ

اشض ك ظمٌء کَ شاض نہٌق قْ  ،ینصیر ٌُكُـ اف پن ؼ تٌق قْ
طٌہر ك ٌُطق  ،اكؿ ك آح ، ٞمللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
گھر میك خٛا کَ ٌُۓ كىرت  ،گھر میك خٛا کَ ٌُۓ عہٌرت
کس تَ ؼ تٌرت کٍ ضُٛگٍ تھر  ،مللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
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َ لغٌء ہل اـکٍ ؼ تٌرت
ک ٌُٞہل عٌلف جسکٍ اطٌػٔ  ،کیس
ُ
مہر ِ اىؼ سَ آۓ اتھر ک ،ٞمللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ

ؔ
َ طھمتَ
َ کھمتَ ٌُ ،ـ ٟٓھَ اكش رشطق تھ
َ تھ
کٌـ پن آۓ ـک
ؔ
ُ
ع
ع
ک
ٌب ؽبیر ،مللٍ لٍ ہَ  ،مللٍ لٍ ہَ
کس تَ ا ھٌصا ہَ ُ ِ
َ
ع
َ قْ
غير ك یق كر ہل  ٌُ ،ہل يرجْ  ،رقٔ لٍ ٓ ٞمٌشً گۓ
ِرکھًۓ کس تَ پیغ کَ زلہر  ،مللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
َ زل ـٌُـ  ،اس کل ن طٌش اكپیلق ؽ ہلخٌغـ
تھ تً کَ طھملٍ مٌ ُگ
ہَ کلف اك تٌ ہًس ٌِف راكش  ،مللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
ہیك قٌٓ٠كق قْ فیعن علٍ کَ  ٌُ ،کٌـ ہیك قْ رضمق علٍ کَ
کلف كشیف ٌُش اكش کلٓ ، ٞمللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
فیػ الہٛي ظو راعٌ علٍ کَ  ،ہَ ٌُلی لیك پن تھٌئٍ پبٌ کَ
َ لیلق ٓ ، ٞمللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
ـٌـ ك لخر ٔس ا ُک
ؾزاراش آۓ ت مہٌشً ُگٟي ہلئٍ ی ق ٞٓٛفبلاشً
رش پن ؔ
ہٌري ك شہیر ـٌ ِهع ىخشر  ،مللٍ علٍ ہَ  ،مللٍ علٍ ہَ
*****
*****
*****
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َ ش ْٗ ك الف
ُـ خٌِب تگ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

شہ ل

َ ش ْٗ ك الف
ُـ خٌِب تگ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

شہل

پن آپبگٌ تھر کلئٍ غف

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

شہل

قْ اِب تٌء کٍ ًضکلیك

َ سَ ُلٍ
جس کَ ك ك تل

جسکٍ خٛا کھٌۓ كشف

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

آرـ

پبٌ

ِٓ ٠ر

خٛا

شہل

ہل خٌّ تگٍ تلپن قیلؿ

رّ تٌ میك جْ شکھم قٛـ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

جْ تلد کٍ کشبٌ خلٍ

آكاض آئٍ ػیْ سَ

ھف

شہل

طمقٌف پن خٌپبگٌ

ت

ختُ
َ
َ ل ـ اہللِِِّّّ ْخ
کیس
آ ٔش پبٌ

ُ ٌِغ ِاشـ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

شہل

ُ
اس آ ٔ ِش تِيركر سَ
َ شہل
ٔس ٌُ علٍ کہۓ
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ک
ٕ لیف ملسٌ کٍ ہلئٍ
صمزل

سشا

پن

ىحیرـ

خللم تھٌ کِس کٌ طمش ٓٞ
َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

شہل

كم کلف تھٌ جس کٍ مٛر

غیسٌ ًشت ٙکٞتَ طلْ

میٔ پن جْ کٞتَ كم رـ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

َ لٍ کسٌ اؾم ٛپبٌ
تھ

کس سَ ق ِْ معراح میك

شہل

َ ہف
پن پن ضىجي ٌُِب تگ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

ـٌتلق قلؾ ٓ ٞہل گبٌ
ُ
َ ـ ٌِم امف
ریکھٌ کبۓ

صلشت علٍ کٍ آهکٌش
َ شہل
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

راٌُش ج تٛش کٍ طرد ہیك

پن فیػ ریك عٌلٍ قٛش

خٌشي شہَ ِاف کٌ کٞـ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

شہل

شہل
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جْ ُؾ علٍ کٌ سک ٞہَ

ٌُقٍ شہیك فیػ الہٛي

َ شہیك ہف پن نہف
ک ہۓ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

َ صمۓ ْحػ
ُللاِب تگ

اؽ رف ہمیك مللٍ علٍ

َ سف
مر کل كہٌق ک ٞر ّ تگ

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

ِّؔ شات رف
تف اً جسٌمٌ

گ ٞصن ّ تٌء کٞتَ شہل

پن ضُٛگٍ ٓ ٟخٌۓ کف

َ
ٔس ٌُ علٍ کہۓ

٭٭٭٭٭

شہل

شہل

شہل
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زل ہل مقیلؿ شب أس رعٌء کٞ

علٍ کَ ٌُـ کٍ مٌى ج تٌ کٞ

ع
ٌب کیرٌُء ہَ
ت
اضف
لٍ
ج
ِ
ِ

علٍ ی
شصمؿ ركمرا ہَ
س
ن
ِ
ِ

امٌـ ِأ ِس زؼ ہَ يرٕضٌ ہَ

َ قْ کجي ملبگٌ ِاف کل ٌُ کٞ
ْجھ

علٍ ہَ ریق کٌ ًضکـ کسٌء تھٌ

علٍ ہَ خلؼ کٌ خٌجٔ شكاق تھٌ

علٍ ہَ مٌلؾ شك ِض ح٠اء تھٌ

علٍ کٌ ٌُـ لَ جْ تھٌ رعٌء کٞ

علٍ زؼ تھٌ علٍ زؼ کٍ غٛاء تھٌ

ِالو علف

ع
كصٌ ٌصطفٌ تھٌ
مللٍ
لٍ
ِ

تھٌ صیر خٛا تھٌ
ِ

علٍ کل کعن ِن رؿ میك ٔسٌ کٞ

ہل جسکٍ ہل کو رّ تٌ کٍ ٓٞائٍ

كم عقبٌ ہل کو ىخشر کٍ خٛائٍ

علٍ کٍ ہر خگو قرمٌق شكائٍ

علٍ کل

يرک ٠كخٛن ّ تٌ کٞ
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علٍ ہَ كصن ْجلی ِؼ رك عٌلف

علٍ کٌ ٌُـ تل ہَ اضف اقعف
ِ

كىُّ اُکٍ ک ٌُٞہر م قٛـ
علٍ کٌ ٌُـ ًضکـ میك ل تٌ کٞ
خٛا کَ گھر میك ہَ ِاُکٍ عہٌرن

علٍ کٍ خٌپ ِن زؼ میك كىرن
علٍ کٌ سک ٞک ٌُٞتھٌ ؼ تٌرن

علٍ کٌ سک ٞتل ہر رـ ک تٌ کٞ

پن زل فیػ ریك زؼ کَ كلٍ ہیك

ہٛاُّ کٍ نہٌق ٓ ٞشكشبٌ ہَ

َ ہر رـ ٌُ علٍ ہَ
ضٌُق ِٓ ٞا ُک

ْ ہٌق تل تھٌ ج تٛش کٍ ّ تٌء کٞ
دؽیؔ

٭٭٭٭٭
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خٌجٔ شكاۓ عٌلف ًضکـ کسٌء علٍ ہَ

.3
.3

خٌجٔ شكاۓ عٌلف ًضکـ کسٌء علٍ ہَ
ہر رش ِر ى ركاء کٍ گلٌُ ركاء علٍ ہَ
َ گٍ رّ تٌ تھً علٍ کل
َ تھمى ـک
کیس
ًضکـ میك جْ ضٌُق ٓ ٞآٌُ ہٌ ٌُ علٍ ہَ

ؽیق كم ؽیق زل ؼ تٌرن کٌ مر اْجٌـ ہلا
ىـ كم ىـ کَ جس ىـ سَ اـًـ ہلا
ي سَ ٌُكش ہلا ًضکـ میك ہر اؽ ّ ت ًٛکٌ
غٛقَ ِاس ٌُـ سَ ک تٌ زلب علٍ ٌُـ ہلا

.1

كخٛاّنه

ىخشف

ر قٌّنه

مراٌُ

زؼ جس سَ ہَ یمٌٌُ كم زؼ یمٌ علٍ ہَ

211

.6

ہر قلْ م طمیق میك پنہٌق ہَ تل ِش ج تٛش
ہر جشف نبت ظر میك خللم یمٌ علٍ ہَ

رّ تٌ کل ري طًؼ پن اُٛاض

شہبگٌ

میرا علٍ کٞضمن ـٌض

شہبگٌ

واہلل

َ شغٌۓ شب
آگَ علٍ علٍ ہَ تل پتجھ
قٛشت علٍ کٍ کٍ ک تٌ ہَ ـٛا شاض شہبگٌ

.0

پن صمخ لَ ضىجي لَ مر کل طھکٌتَ كالَ

.4

سٌِ
آرـ سَ ٌُ پن
ملسٌِ  ،ملسٌ سَ ٌُ پن غی ٰ
ٰ

لجٛم ِارھر ہٌ ہلگٌ ق تلو یمٌ علٍ ہَ

ہر ركش ْجي سَ شكطق ًضکـ کسٌء علٍ ہَ

211

.4

ت
َ
خٌـ كىء کل ئٍ ک ٞمَ کش نہیك ھٹکۓ
پن و تکٛا ـًهٔ رش آطنن علٍ ہَ

.4

ػتجلق کٍ ًسکٞاہٕ اہ ِـ ب ظر سَ تلطھم

.4

اؽ تلش کَ ہیك ُک ًٟاؽ تلش کَ ہیك م ظہر

.35

ُ ٌِغ ضہٌق میك ہر صم معخز یمٌ علٍ ہَ
عد
ضًس الؾحٌ د
دمحم ُٛش الٛظٌ لٍ ہَ

كم کلف ـٌ آ ٞہَ ٌِ ُ ،ـ علٍ میك اً رؿ
ُ
ع
كش ِر ضُ ٌِف عٌلف ٌُ يرٕضٌ لٍ ہَ
٭٭٭٭٭
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زؼ کٌ ّ تٌشا ریکھم ٌُ يرٕضٌ علٍ ہَ
زؼ کٌ ّ تٌشا ریکھم ٌُ يرٕضٌ علٍ ہَ
قرٌُف ْجي پن ہلق میك ْحقیؼ تل كلٍ ہَ
َ كلٍ ہیك خؿ میك كم قْ تیرً خکف میك
حبۓ
ـٌتلق ظمٌ ضمیك ٓ ٞتیري صقٔ خلٍ ہَ
ُ ُ
زؼ تَ ق طٌ ک تٌ ْجي ُؾ س ال ً قٌش  ،رلٛؿ
ـٌشً عہر کَ و تٌق تل ـ ٌِم مہٌُلٍ ہَ
تل صیر ہَ خٛا کٌ رامٌر ٌصطفٌ کٌ
يرـ ٛہَ طٌلیلق کٌ ٌُ يرٕضٌ علٍ ہَ

213

ٔصیر پبٌ کَ اكٓ ٞمر کل ّ تٌش ک ٞکَ
زلش كقُ صم شہٌ ہَ پن ک تٌ ِرىكشي ہَ
غیل اّ تٌ میك عہیسٌم ْجي ٓ ٞقٛا ک تٌ ہَ
ىجي غیل کٌ صم حب تٌ ٌُ يرٕضٌ علٍ ہَ
٭٭٭٭٭

214

خٛا کٍ ٌُت نہٌق اپبٌ ٌُت طھمئٍ ہَ
خٛا کٍ ٌُت نہٌق اپبٌ ٌُت طھمئٍ ہَ
َ ج تٌت طھمئٍ ہَ
علٍ کَ لغـ کل ِ گبۓ
خٛا کٌ ٌُـ علٍ اكش علٍ کٌ

ٌُـ

علٍ

َ ـٌشي ِ ص قٌت طھمئٍ ہَ
پن ٌُـ کَ لبۓ
ػیرّ ت ِـ

ہَ

امیك

ٌرـ
خ ِ

جضکٌ

ارئٍ

علٍ کَ آگَ قرفبلق کٍ سات طھمئٍ ہَ
علٍ کَ غٛقَ میك کلئیق کل ِمً قْ کجي
علٍ پن ہلتَ
ُ
ُٛ

اكغٌػ
ِ
رشٌُ

َ
ىجھ

لؽ تلیلق
مگٞ

کٍ

علٍ کل

قٛا

کٌّ تٌت

اہلل

طھمئٍ ہَ
نہیك

ك تٌٌُ

آٌُ

کلضً میك

ظمٌٌُ

نہیك آٌُ

تمیاِِِِِّّّّّہر

اُؾ

ک ٌُٞہَ

لغلیٔ

ًُش کٞئٍ

ہَ
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َ
َ كالَ ْجھ
ک تٌ ّ تٌ تل طھۓ

ک تٌ ہَ علٍ

جضکٌ ہر ن ظرم ہَ زلر رشٌُ كم رشٌُ ہَ علٍ

زؼ پن ہَ ًضکـ کسٌء ریق ك رّ تٌ ہَ علٍ
َ ہٌ مللٍ ہَ علٍ
َ ك ٔس
َ مللٍ خٌ ہبۓ
حیس
ای ِق يرتف ىجھکل
میك تل

اچھا

َ
ک ٞنہیك عکۓ

کبھٌ

ہیك

علٍ

َ ًشتجٌ
كم پیمٌش ہل جسک

ضُ ٌِف رؿ پن گ ٞمللٍ علٍ کٌ ٌُـ آ خٌۓ
اتھٌ ٔعکیق آ خٌۓ اتھٌ آشاـ آ خٌۓ

ُ
َ اف ٓ ٞتھركـٌ ہَ پن میك جْ خٌہلق ضہٌق خٌہلق
ىجھ

میرً ہٌتھمق میك کلٓ ٞکٌ طھلک تٌ خٌـ آ خٌۓ

تعحُبِّ

ک تٌ زل ٟٓھَ خٌۓ کسٌ ًضکـ میك زلر ًضکـ

میرً ہلپیلق پن جْ ًضکـ کسٌ کٌ ٌُـ آ خٌۓ
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کٌـ ہیك علٍ کٌ

ہمٌشا

ٌُـ

َ
لبۓ

کٌ

َ کٌ
اكش علٍ کٌ کٌـ ہَ ِگٞتل کل تھٌـ لبۓ
رؿ سَ ع ِلٍ صیر خٛا
ِ

واہللِِِّّّ

زل

کٌ

ُ
ِگٞتَ ِگٞتَ خٛا اـکل

ٌُـ

لَ

تھٌـ لَ

َ
جْ تھٌ غف ج تٌت تَ غٛمو ِرٌُ ہَ ىجھ
ِ
َ
ىجھ
گ تٌ كہٌ میرا ًضکـ کسٌ
ٌُر آ
ُ ٌِـ
میك

ع ِلٍ
ِگٞ

ٌُؽ

کٍ

شہٌ تھٌ کَ

َ
ری ک ھ ب ۓ

ٌُتیر
عہٌشا

ِرٌُ

َ
ىجھ

ُ
ت
م
پن م هغ ٛہَ ر ِش هغ ٛسَ رامق کل ھر خٌلق
علٍ ٓ ٞخٌف ركق

ُحبِّ

علٍ میك ٌُـ ک ٞخٌلق

ؾرض عہر ِ ْحػ میك میك خٌک ٞرّ تٌ سَ گٝش خٌلق'
ٟٓة ک ُِ ّٞٓ ٞج تٛش پن پن کہو ک ٞمیك ير خٌلق
ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ
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تلقیؼ رً خٛا تل ْحػ کٍ گلٍ تل رُکي
رّ تٌ

میك لؿر خل ٛکٍ
ِ

غیٔ کل

خللم گٞي تل

ریکھ تٌ ہَ اگ ٞرہر میك

رُکي
َ
ْجھ

تل اً علٍ کَ ؼ تْ ٛحػ کٍ گلٍ تل رُکي

رعٌ ْجي سَ نہٌ ساک ٞکٍ ہَ ـٌـ ك لخر
ظو ریك کٍ ضٌُشت لکي رً ہر مؤمق کٍ كشهٔ میك
ک ًُٞکٍ ہل ضٌُشت سَ پن
شكضنء

ـ ٌِم ہٛي

ك تکل

کلئٍ ىخركـ

ِرکھٌٌُ

ٌُ شب

رُکي لَ آیکھمق سَ ساک ٞشكضنء فب ِط پبٌ
ٌُ ِالہٌ ہل نہٌ لکھٌ

میري

ی قٞٓٛ

کٌ

ساک ٞپن سشا شسف کٞك اً ملت تھہر خٌ
آیکھمق سَ ؿر ِْٙ

ظو م طللـ

لگٌ

للق

ُ
ت
م
پن م هغ ٛہَ ر ِش هغ ٛسَ رامق کل ھر خٌلق
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َ نیشر تیرً رش پن مر طھکٌٌُ
پن ہلا جس
َ
ُ
اسَ اُؾ ٌُش ر ِش پن تل ؿركش تل ًٌُ

َ
َ رش ًُ
ک تٌ تھركـٌ ضُٛگٍ کٌ ہمیك ا پۓ
َ
ىجھ

ک ًُ ًُٞلل

ہمیك

کًُٞ

ًُ

لل
لل

میرا صمٌُ ہَ م قٛش اً جضیق اب حگٌ لل

٭٭٭٭٭
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َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ

مٌلؾ خل ِٞٓ ٛیك
ک تٌ لکھمق اكغٌػ تیرً
ِ
كصػ ن ظرً سَ ضو تٛش کٌ کبھٌ ممکق نہیك
جشف تف ہیك آٔسملق سَ رؿ تھٌ میراہَح٠یك
َ رشٌُش میك اً ـ ٌِم ریك
مر ْجف ہلق آ ُک
َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ

اً شصمؿ اہلل کَ تھٌئٍ  ،كصٌ  ،ـ ٌِم ضمق
ركش ہل ِاس تَکس ك ىخٌش کَ رشر ك ىحق
ہل ہمٌشي ضُٛگٍ اب ٓ ٞـکلف ك ٓ ٞامق
ُ
كاس طو إکٌ ہَ زل کو ہَ پب ٌِ سك المیق

َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ

211

لف غیٔ تَ و تٌؿ
قٌطمه ضہرا ء زل ہَ خٌت ِ
ُ
َ ہیك إکٌ كك تلو اً ظ ِو خٌم ك خًؿ
لبۓ
آُکل معللـ ہَ آقٌ ہمٌشً رؿ کٌ خٌؿ
ہل گ تٌ ہَ ِاس ضہٌق میك اب تل حب تٌ تھٌ ىجٌؿ
َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ

رلیر صیر خٛا و ت ِـ علٍ حٞاش تھٌ
ِ
ِ
زل جسببٌ ىلح کٌ عٌضي علمیرراش تھٌ
َ كم آم ئٍ رتلاش تھٌ
رضمیلق کَ ـٌ مۓ
ُ
إکٌ غٌٛو ج تؿ میك زل آُکٍ ُللاش تھٌ

َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ

211

ؾرض ہَ اً ج تِ ٛش کٞاش تف سَ ٌُ ارب
م
ع
ل
ت
ہ
رقٔ ٔطنن حٌ ہلق اً یس ٌِم ؾرب
آقٌ ہمٌشي خل ٛاب

َ امٛار کل
آ پۓ

َ رؿ کٍ ہمٌشي ہر طلْ
اً عہٌ طق لتجبۓ
َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق
ہلق گٞق تٌ ِش

الف

ىجي کل ْجٌلل

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ

ٌُ علٍ

َ آ ک ٞفببھٌلل ٌُ علٍ
تَ عہٌشا ہلق ىجھ
غف میك زكئٍ ہَ میري کشبٌ ٕکٌلل ٌُ علٍ

رہر کٍ ہر اؽ ًُ کل خلٌُ ٛلل ٌُ علٍ

َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ
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اُؾ مٛت سَ ہلق میك پیمٌش ـ ٌِم اكؽ تٌء
َ جسکٍ نہیك کلئٍ ركا
يرض ہَ أسٌ ىجھ
َ رش کَ صما خٌئیك تل ہف خٌئیك کہٌق
آ ُک
ہَ ہنیضو آة سَ ب ظر کٞـ کٍ التجٌء
ِ
َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ

َ
جْ ہمٌشً ٌُمو اؿمٌؿ کٌ رقیر کھل
َ
اً ع ِلٍ يرٕضٌ ہف کل ح٠اء نہیر مل
آُکٍ ب ظر ؼ تٌُّ ہف پن اً آقٌ شہَ
ِ
َ
ىجیسْ خل ِٞٓ ٛیك میك ہٌ ہمٌشي خٌ لکھ
َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ
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معمرت کٍ التجٌء ہَ ـٌ ِهع شك ِض ح٠اء
عٌػبلق کل خ ٌِـ کلٓٞ

َ مللٍ ق طٌء
کتجبۓ

ؔ کٍ رعٌء مقیلؿ نہر ِ کیرٌُء
ہل جسینن
میري ٔسللق کل تھٌ خٌغـ ہل رعٌلق کٌ غلو
َ
خلؼ کَ ًضکـ کسٌء ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
كاس طو جسبیق
٭٭٭٭٭

کٌ خٌجٔ شكائٍ

َ
کت ج ب ۓ
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خ
َ ہیك
للص رؿ سَ علٍ کٌ زل ٌُـ لبۓ
ِ
خ
َ ہیك
للص رؿ سَ علٍ کٌ زل ٌُـ لبۓ
ِ
ُ
َ ہیك
ٟٓھٌ کَ ہٌتي علٍ اف کل تھٌـ لبۓ
ٓ ًٟزل کلئٍ تھٌ ًضکـ کسٌ کل كقُ کبھیق
َ ہیك
علٍ کٌ ٌُـ شبھٌ خٌص ك عٌـ لبۓ
علٍ کَ ٌُـ سَ ٟٓھ تٌ ہَ زلش اكش خٝپن
َ ہیك
پن ٌُـ ج تؿ میك ػیر اىٌُـ لبۓ
پبٌ کٌ ىلؿ ہَ فیعن علٍ کَ خٌص ہیك زل
َ ہیك
كم قٌٓ٠كف کٌ شب سَ انعٌـ لبۓ
م قٌـ اعلٍ  ،علٍ کٌ غنہلق تَ خٌف ل تٌ
َ ہیك
كم ُ ٌِغ خل ٛمیك اعلٍ م قٌـ لبۓ

َ ہیك
زل خ ٌِـ ج ِْ علٍ ِاس ضہٌق میك لبۓ
ُ
ت
َ ہیك
كم اس ضہٌق میك ھٌ کلٓ ٞکٌ خٌـ لبۓ

215

كم ومر ك قٌٌو علٍ کٌ تھٌ جس کَ غٛقَ میك
َ ہیك
شضؼ كاسعن ہف طت ٙك ـٌـ لبۓ
پن ِ
ٌب ج تٛش ُؾ
ہل شق کل خٌٌُ ؾزارا
ؔش ُ ِ
َ ہیك
ػ ریق کٌ رامق كم تھٌـ لبۓ
تل فی ِ
٭٭٭٭٭

216

رؿ میك علٍ علٍ ہَ لٍ ٓ ٞعلٍ علٍ ہَ
رؿ میك علٍ علٍ ہَ لٍ ٓ ٞعلٍ علٍ ہَ
ض
َ اپبٌ پن ضُٛگٍ ہَ
زل خٌہَ آة ىجھ
آكا ِض ػیْ آئٍ ملل ت ٛنہیك ہَ کعنن
يرتف خلل نہٌق سَ پن ملل ت ِ ٛعلٍ ہَ
تلطھم پبٌ سَ تلطھم آكاض ِکس کٍ آئٍ
َ ریکھم معراح میك علٍ ہَ
ٓٞرً کَ ِ ْجھ
ؔ
ىت ك مٌٌُت كُؔ
َ ہیك
ؾزي د ظرً میك ٓ ٟگۓ
آم ٛہَ ُّ ِـکق کٍ کعنن میك کھـ ُلٍ ہَ
زل م ظہر ِ خٛا ہَ ہف شا ِض ٌصطفٌ ہَ

زل ُکلِّ کٌ ِیسما ہَ ًضکـ کسٌ علٍ ہَ

خکف خٛا ہَ خٌتل اب مٌتل ٌُ پن مٌتل
ِ

اعًف ہَ پبٌ کٌ میرا كصٌ علٍ ہَ

217

ُ

ؔ سَ
تلطھٌ تصِّیرِّویں تَ ػیرت میك عٌُٛیك
تل ّ تٛمء خٛا ہَ ٌُ ّ تٛمء علٍ ہَ
٭٭٭٭٭
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ركتلق ضہٌق میك خلؼ کٌ مرراش ہَ علٍ

ركتلق ضہٌق میك خلؼ کٌ مرراش ہَ علٍ
خٌرـ ملؾ ہَ جس کٌ كم مرکٌش ہَ علٍ
تَ آمركق
ُ
َ رللق کٌ
ر ک ھۓ

کٌ

لج ٌ

مٛرگٌش ہَ علٍ

ملٔس ك غىجلاش ہَ علٍ
َ ٕکٌشا ہَ ہر ٌُش ہَ علٍ
رؿ تَ جس
مل تٌ ہَ جس کَ رش سَ كم راٌُش ہَ علٍ

َ مل تٌ ہَ تیرا رش
كم زلش ٕػیْ ہَ جس
ُ
م
ـٌہٌ اسَ لٍ ہَ طھکٌٌُ ہَ جس تَ مر
صیر خٛا کٍ ھبیٔ ك حٞان کٌ ہَ آٞ
ِ
َ ـٌشً زلػ زش
جْ ٌُ علٍ کہٌ تل مۓ
ِقت ٙوبیك ہَ جس سَ كم للکٌش ہَ علٍ
مل تٌ ہَ جس کَ رش سَ كم راٌُش ہَ علٍ
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كشهٔ تَ جس کل شكضن ت مہٌشا ِرکھٌ رٌُ
غیٔ کٌ

َ ظٌ ہَ ب طٌشم ِرکھٌ رٌُ
حبۓ

آیکھمق کل

َ تلش کٌ رھٌشا ِرکھٌ رٌُ
حیس

کلٓ ٞکٌ

ِاس

او تٛكاش

آۓ

ک تٌشا

ِرکھٌ رٌُ

ـکلق

تیرا

ضہٌق میك
ہلاشم
گ ِ

رشٌُش

ہَ علٍ

مل تٌ ہَ جس کَ رش سَ كم راٌُش ہَ علٍ
ہیك

مللٍ

ُ
ک
ً
تف ہل ر ھٌ رللق کَ شتجٌ

ب ظر

کٞك

ب ظر

کٞك

رامق ت مہٌشً رش پن ہَ تھ تً ب ظر

کٞك

ضہرم ب ظر

کٞك

آ ٔسمق تھرا صمالٍ

ہَ

ًضکـ کسٌء

تل

ج تِ ٛش

کٞاش

ہَ علٍ

مل تٌ ہَ جس کَ رش سَ كم راٌُش ہَ علٍ

221

اؽ نع ٛاُؾ آٌُ

ضٌُق ٓ ٞصؤاؿ ہَ

تَ ؼیق میرً رؿ کٌ اً مللٍ پن خٌؿ ہَ
رّ تٌ کٍ ملؼیك آئٍ ہیك ْچ تٌ ىجٌؿ ہَ
کشبٌ پن خـ شہٌ ہَ ت مہٌشا کمٌؿ ہَ
طمقٌق میك ّ تٌ ک ٌُٞہَ زل ٌُش  ،ہَ علٍ
مل تٌ ہَ جس کَ رش سَ كم راٌُش ہَ علٍ
کعنن خٛا کَ گھر میك كىرت ت مہٌشي ہَ
ًسج ٛمیك مر پن لجٛم عہٌرت ت مہٌشي ہَ
م
لؿ
ی
ق
ِ
اكش

کیرٌُء

كم

ؼ تٌرت ت مہٌشي ہَ

ٌمق ْجٌت ش قٌػٔ ت مہٌشي ہَ
غ ِ

زؼ ہَ کو ى ِالو کٌ اقراش  ،ہَ علٍ

مل تٌ ہَ جس کَ رش سَ كم راٌُش ہَ علٍ

221

ایمٌف کٍ اـٌس ہل  ،اـًـ کٍ ج تٌت
کتحٌ عللـ کٍ ہَ اً مللٍ ت مہٌشً ہٌتي
اس عٌلف ھیللٍ سَ ممکق نہیك ْجٌن
ِ
كاشج علٍ کٍ ش قٌػٔ نہیك ہَ ـٌتي
گٞ
ِ
ہر ركش میك زل

ؼی ِرن

اظہٌش  ،ہَ علٍ

مل تٌ ہَ جس کَ رش سَ كم راٌُش ہَ علٍ
اً

ٌُك ِش

شصمؿ
ِ

خٛا ،

صمہر
ِ

پیلؿ

رامق میك میرً تھر رك میري آشضك کَ تھمؿ
عٌلٍ قٛش کَ غٛقَ ہل پن التجٌء قیلؿ
ساکٞم شم خٌۓ یق کَ رھلؿ
قٛملق میك ظو کَ ؔ
ًس تٌؼ رؿ کل زلاہ ِش رُٛاش ہَ علٍ
مل تٌ ہَ جس کَ رش سَ كم راٌُش ہَ علٍ
٭٭٭٭٭
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ضمیك سَ ؾرش ُؾ للکٌش علٍ مللٍ علٍ مللٍ
ضمیك سَ ؾرش ُؾ للکٌش علٍ مللٍ علٍ مللٍ
کٞك

ّ تٌ

ہمٌشي

ٌُش علٍ مللٍ علٍ مللٍ

خٛا کٍ معرقُ سَ تھٌ ہَ ًضکـ معرقُ تیري
ٓٔٞسٌق ـٌشي قٛشت ہَ ہَ أسٌ م قٛشت تیري
خٛا

کٍ

ـٌف کٌ اظہٌش علٍ مللٍ علٍ مللٍ
قت ٙکٞکَ ہٌ للتَ صیر ٓ٠راق يرٕضٌ ہر ج تؿ
ِ
َ قْ رُؿ
غير یق ؼ ت ٛيرجْ ك ؾبیر شم گۓ
خلٍ جْ

آ٠ري

ُللاش علٍ مللٍ علٍ مللٍ

خٛا کَ گھر کٍ ق عهٔ ہَ تیري خٌتَ كىرت سَ
َ ُ َ
خ
ؾرض ہَ " شب ھٝا ا لبَیٔ " کٍ کف ؼ تٌرت سَ
ِ
خٛا

کٍ سات کٌ اقراش علٍ مللٍ علٍ مللٍ
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َ مٌق قٌطمه آئٍ
ـکف میك صیر ٓ٠راق کل لبۓ
ِ
میرً گھر میك علٍ آٌُ علٍ آٌُ ُٛاء آئٍ
َ کٍ رتلاش علٍ مللٍ علٍ مللٍ
ہلئٍ صؽ کعۓ
َ ًضکـ کسٌء مللٍ
میري ًضکـ کسٌئٍ کتجبۓ
غیف ہل اب تل ىجي پن گٞرصمق کٌ ـلسلى مللٍ
ٕکٌشً

غيزرم

ہر

ٌُش علٍ مللٍ علٍ مللٍ

تیرً ٌٍُّ تیرً م ظہر پن فیػ ریك کَ ہٌتھمق سَ
ُ
َ اس ٓ ٞضہٌق غٛقَ
َ غٌٛو جس
تیرً رش کٌ مل
تیرا

راعٌ

ہَ

كم راٌُش علٍ مللٍ علٍ مللٍ
خٛا کَ صیر کٌ م ظہر خٛا کٌ صیر ہَ راعٌ

رش ًضک
ٌب ػیر ہَ راعٌ
ُ
کٌ
ٍ
ملل
ٌء
س
ـ
ِ
ک
ِ
ہَ راعٌ ج تٛشي ِکٞراش علٍ مللٍ علٍ مللٍ
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الَہٌ طمؿ ک ٞتل غير فیػ ریك عہٌ أسٌ
کً ًٞضکـ کسٌو قْ کٍ پن ًضکـ کسٌء حیسٌ
کًٞ

ہف

عللي رُٛاش

علٍ مللٍ علٍ مللٍ

َ کہ تٌ ہلق
پن راعٌ کَ شمر کق کٌ كك تلو ل تک
ؔ پن ؾرض سَ إٓکٌ رـ تھرٌُ شہ تٌ ہلق
میك ـٌکٞ
ہل

ضا ِر

آحٞت
*****

ّ تٌش علٍ مللٍ علٍ مللٍ
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قْ کٍ ُگٟي ّ تٌۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ
ُ َ
َ رش کٌ كم ىچ تٌح ہَ
کلئٍ کب تٌ تلُگ ٞعہٌ ِا ک
صمئٍ كشهٔ حگٌۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ
ُ
ُ
ک
جِس خگو ٓ ٞکہٌق ٌُ علٍ اس خگو قْ کٍ ًض ـ لٍ
کٌـ ہر ِاؽ کَ آۓ علٍ ،رؿ سَغف کل و تٌۓ علٍ
ُ
گ ٞکسٌ کٌ ہل رضمق کلئٍ آ ْ٘ آۓ پن ہرگ ٠اسَ
گ ٞضٌُق ٓ ٞكم ىۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ
ُ
میك علٍ ٌُ علٍ جْ کہلق ركش ہلتَ ہیك ہف غف میرً
میرً رؿ میك ظمٌۓ علٍ ،رؿ سَغف کل و تٌۓ علٍ
کلئٍ پیمٌش کب تٌ ہٌ ہل ٟٓھ تٌ ٌُ ِر علٍ كم شہَ
ُ
اـکل ؾجٔ ِرىۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ
کلئٍ أسٌق تھ تؾ خٌۓ گٌُ ٞر ًضکـ کسٌ کل کًٞ
زؼ کٌ شطنن ّ تٌۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ
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َ ہیك رتلاپن ہَ
شات رف میك کہلق ٌُ علٍ للؾ کہۓ
ک تٌ کہلق میك صماۓ علٍ ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ
ُ
َ اهکٌ ِـکلم نہیك ٌُ علٍ
ىجھکل رّ تٌ تَ غٛمَ ر پۓ
ىجھکل حب تٌ ِعکھٌۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ

ُ
ک
ن
َ التجٌء ہَ میري ٔس ہٌ
ىجي سَ رؿ پن کسٌ کٌ ر ھ
ِاس سَ ہر رـ ْجٌۓ علٍ ،رؿ سَغف کل ِو تٌۓ علٍ

ُ َ
ط
َ رش پن مللٍ ھکٌ
َ آ ک
میك گ تٌہل کٍ گبھري لبۓ

ك تٛھٌ شطنن ِرکھٌۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ

َ
مللٍ کب تٌ میك کمیر عہٌ ٓ ٞعًملق میك ہلق آ ُک
ىجھکل اّ تٌ ّ تٌۓ علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ
میرً رؿ میك ہَ جشرت نہٌ ہل ضہٌق سَ زل شخلٔ میري
ہلً لٍ ٓ ّ ٞتٌء علٍ  ،رؿ سَ غف کل و تٌۓ علٍ
٭٭٭٭٭
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ؽجْ ہَ
ؽجْ ہَ تیرا

يرّنن ٌُ علٍ

تیرا

يرّنن ٌُ علٍ
تل

ہَ

م ظ ِہر

کیرٌُ

ٌُ علٍ

تل ہَ ینس ػی ُر اللشي ٌُ علٍ

تل ہَ

َ ہلً مك تٛا
ضمٌتَ میك حبۓ

تیري قْ تَ کٍ ِاق تٛا ٌُ علٍ

علي عَ َل ك ُ ِ ّل یش ٍء قدير

تیري ـٌف ـ ٌِف خٛا

ٌُ علٍ

تل ًضکـ میك فبکٌ ہَ ًضکـ کسٌ

تل ہَ فبکٌ خٌجٔ شكاق ٌُ علٍ

ؾرپیلق کٌ ؾرُّ میك تل غف گسٌش

وكیركق کل

ٌُ علٍ

پن ْجي سَ خٛا ہَ رقیقٔ میك زؼ

پن تل زؼ سَ رـ تھر خٛا ٌُ علٍ

خٛا جْ کو قراق میك مٛجٔ کًٞ

َ ک تٌ
تل ّ تٛم لکھ

ٌُ علٍ

ضمٌتَ کَ گل شھیمٌ ہیك حؿر

حؿر کٌ تل ہَ شھیمٌ

ؽجْ تیري ْخصش ؽجْ تیرا قبض

ؽجْ تیرا زلر ك لجٌ ٌُ علٍ

تیري

ی عل
فی ِػ ُراںِّ ِِّّم

جْ ہلئٍ

ِّک ِّف ِّو

ػی ُر الیسٌ ٌُ علٍ

یکنن

ض
ج
ى
ھٌ آئٍ
لغٌ

تیرا

ّ تٌ

لغٌ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ
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ہلق ط قلٍ سَ مٛجٔ مرا آح ُؾ

ضھَ

َ جشر میك
َ ضٓ ٞـٌپن ش کھ
ىجھ

خٛا

ٌُ

رامق تیرا

د طٌ

تلش اہ ِـ

ہَ

مٌّ ت ِٛ

سیِّار

اپنہٌ

اّ تٛا

ٌُ علٍ

شصمؿ خٛا
ِ

ٌُ علٍ

د طٌ

ٌُ علٍ

ضمٌتَ کٍ جس کل نہیك کجي ػیر

سٔ كى ٌُ علٍ
كم ّ تٛم ہَ ً ِ

ُ
َ
میرا ركش ہل کٞب شر ہل ًُ

ٓٞاۓ

ٌُ علٍ

تیرً مٛد زلاق کل تیري مٛد کٌ

َ ُ ٌِغ غیٔ غلو ٌُ علٍ
مل

َ میك ہَ لغٌ ك قٛش
تیرً قبض

ٌؽ خٛا ٌُ علٍ
تل ہَ رقٔ ُ ِ

ٌُؽ سات

ـ ٌِم

ہٛي ٌُ علٍ

تلشا ہر اؽ

مٛعٌ ٌُ علٍ

رت
پۓ
َ حؿ ِ

طنبِّ

شہَ ـٌر

ظ ِو

کًُٞ

ٓٞاۓ زؼ اف کٍ ٓ ٞآۓ او تٛ

ہل

جسببٌ پن نہر ِ جضیق ك جصق

شہَ تیرا ـٌپن ـٛا

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

ٌُ علٍ
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ہَ کلف ـٌق ٍِ

زلض کلٓ ٞعلٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ
ِ

ہَ کلف ـٌق ٍِ

زلض کلٓ ٞعلٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ
ِ

ہَ کلف

اہلل

کٌ ـػیمر علٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ

َ لؤالٍ
پن کلئٍ ـٌُـ کل تھیرا خٌلٍ  ،زل ن ظرم مٌٕگٌ ر پۓ
پن قبض ہَ جس کٌ عٌـ قْ ٓ ٞعلٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ

كلٍ سي کیرٌُء ع
كصٌ ػیر اللشي علٍ ہَ
،
َ
ہ
لٍ
ِ
ِ
يرض میك غٛملق میك آقیلق میك  ،غف ك ًُء میك ٌؽ یبیلق میك
ہنیضو فیغلق کٌ ٌُش ك ٌُكش  ،علٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ
کو ہر يرض کٍ ركا علٍ ہَ ہمٌشا ٔس آمرا علٍ ہَ

231

ُ
پیلؽ ك ص لیق میك ؾمـ میك  ،اخ ٛمیك ہر ج تؿ ك ہر خٛؿ میك
ّ تٌ تھٌ ؾمللق سَ جس کَ ىخشر  ،علٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ
پن ریق کٌ شہیمٌ علٍ ہَ  ،پن ِری ِق زؼ کٍ ی قٌء علٍ ہَ
كم ؿس ِؽ ج تٛش رً ىجھکل ٌُ شب ،کو جس سَ ػیرت میك ہل ضہٌق قْ
ُ
ُ
ٕکٌشً شؾ شؾ میري مرامر  ،علٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ
ہمٌشي ہر آق ُٛاء علٍ ہَ  ،ضہٌق میك ہر صم – غٛاء علٍ ہَ

ٌب فیػ الہٛاۓ كاى  ،مٛاـ ـٌراق شہیك خٛاٌُ
جت ِ
ہر اُؾ رـ شق کَ ٌُؽ لٍ ٓ ٞعلٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ
كك تلو ِٓ ٠ر خٛا علٍ ہَ  ،ہمٌشي پن التجٌء علٍ ہَ

231

َ کسٌ رـ
زلارٌُت ضہٌق کٌ ہف غف  ،سشا نہیك ہَ ىجھ
ہنیضو ہر خٌ میري مٛر ٓ ، ٞعلٍ علٍ ہَ علٍ علٍ ہَ
ضہٌق کَ ًضکـ کسٌء علٍ ہَ  ،مٛر میك صیر خٛا علٍ ہَ
ِ
*****
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علٍ کٌ ٌُـ لب تٌ ہلق خٛائٍ طھمـ خٌئٍ ہَ
علٍ کٌ ٌُـ لب تٌ ہلق خٛائٍ طھمـ خٌئٍ ہَ
میرً ٌُس آکَ ہر ًضکـ ىجھٌ سَ ركش خٌئٍ ہَ
َ میك ہٌیػ کٍ ُٛاء آئٍ
علٍ ّ تٛا ہلۓ کعۓ
پیل مر کل طھکٌل تف  ،خٛا کٍ فیػ آئٍ ہَ

دمحم تَ علٍ کَ تلش کل ہر اؽ ٌکٌق ٌٌُُ

َ
خ ِّ ّٛكغـ خٌلؼ ہف کل پن ِيژرم ك تٌئٍ ہَ

دمحم تَ

ع ِٞ ٓٛسف

میك پن پیعٌـ

نہتجٌٌُ

غٛا اکملٔ ری ِق زؼ قلؾ سَ ىجي کل آئٍ ہَ
ُ
َ
میك مللٍ غبکٌ ہلق ہیك آح سَ مللٍ علٍ ا ُک
ُ
ل
نہٌ اؽ شام ك تٛھٌ غیٔ ا مرركس خٌئٍ ہَ
علٍ ج تـ الوبیك رّ تٌ میك ہیك پن طھمصٌُ کلئٍ
ْجھڑتَ کٍ مزا ركضذ کٍ شاہلق کل ّ تٌئٍ ہَ

233

َ ہف سَ
شصمؿ زؼ مر مبیر نہٌ قرمٌق گۓ
ِ
ِ
علٍ زؼ ہیك زگ ٞزؼ کٍ علٍ کَ ـٌتي خٌئٍ ہَ
ِِّّؔ
ؼ تٌرت ہَ علٍ کٌ سک ٞرؿ ٓ ٞینش ہل ج تٛش
كقٌراشي علٍ

کٍ

٭٭٭٭٭

خ ٌِـ کلٓ ٞکٌ ًُئٍ ہَ
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علٍ کٍ ْخصش ہَ قْ سَ ٓ ٟک ، ٞصؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم

علٍ کٍ ْخصش ہَ قْ سَ ٓ ٟک ، ٞصؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم
َ ضو تٛش  ،صؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم
َ ن ظرم مل
زل مٌ ُگ

طلْ کٍ ـٌُـ تَ اُؾ شكئٍ  ،ن طٌش اس طرد علٍ تَ ْخسٌ
کہٌ پن ـٌُـ تَ ـٌر ہل ک ، ٞصؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم

ٞاح عٌلف تھٌ جسکٍ قیهٔ  ،اُگلتھٌ ري كم پن كق ُِ طٌػٔ
ِح ِ
گٛا تَ آكاض ري پن لَ ک ، ٞصؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم

َ
جضیق ای ِق علٍ تَ زؼ سَ ِ ،رىۓ شاھْ کل ـٌت ِبۓ
طلْ كم ک ٌُٞتھٌ اُؾ رلیر  ،صؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم

235

کہٌ پن فب ِط پبٌ تَ تھٌئٍ  ،تل تللَ ؼ تٌس ہلق قٛائٍ
ٕکٌشً عٌضي پن ٌُت طق ک ، ٞصؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم

زل ٌُئٍ مٌٕگٌ ٓٞاۓ اصعر  ،تل مٌشا طٌلف تَ تیر لَ کٞ
کہٌ پن فب ِط پبٌ تَ شك ک ، ٞصؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم

پن كق ُِ آح ٞزل ٌُئٍ تھمصا  ،امٌـ ٔطنن رہق تَ مٌٕگٌ

ًٌُُ قٌُ
آب غتخر  ،صؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم
َ
ت
ـ
ِ
ہل شضؼ كاسع پن ؾرض کٍ تھٌ  ،علٍ تَ ركلُ کجي اپبٌ ري تھٌ
َ
کم
ضہٌق میك ا ـ ہلا تلُگ ، ٞصؤاؿ ریکھم زلاب ریکھم

٭٭٭٭٭
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علٍ کٍ ـٌق ؽجْ ریکھٌ
علٍ کٍ ـٌق ؽجْ ریکھٌ
ُ
ک
كىرت اـکٍ جْ ری ھٌ

َ
ع
تل رش ہر ِ

علٍ ہَ پن علٍ ہَ پن

خٛاكُ ٛکٌ كلٍ ہَ پن

دمحم کٌ كصٌ ہَ پن

امٌهٔ کٌ رھبٌ ہَ پن

پیػمیر

ً
ُ
علٍ ر قٌ ہَ اس کٌ رش

ع
ل
ع
اس مٌ ہر کَ اُٛش

خ َ
تل را ـ رش سَ ہل رلیر

مّٛنن

ہَ

زل

َ
ظمٌء میك نہتخ

ظمٌء میك دىتجْ ریکھٌ
شجْ ریکھٌ

پیػمیر

علٍ

کل

ملؾ کل صمؼ ہَ اکیر

ـٛا

ریکھیك نہٌ مت ظر

َ
ر یک ھ

خللم گٞ

237

علٍ کٍ ـٌق ہَ شٌُئٍ

َ رشٌُئٍ
ملؾ کٞتَ تھ

اتل طٌلٍ کَ ہیك خٌئٍ

پن رك اـًـ کَ ٌُئٍ

علٍ کَ فیػ ریك راعٌ

تھٌ م ظہر

َ تھٌئٍ
پبٌ اؾم ٛکَ تھ

ؽجْ ـٌق جِس تَ ِرکھًئٍ

خٌئٍ ہَ

ہَ ہف ـٌق اكش ٌُئٍ ہَ

رعٌتلق کٍ ٔسٌئٍ ہَ

قرطنن

ہَ

كم طٌہر پن دمحم ہَ

كم اؾمٛ

ُٛش كم پن تل رؿ ّ ت ٛہَ

مُمد

دمحم ظو کٌ

جضکٌ

آظمٌئٍ

پن

اُٛاعٌ

دمحم ہَ

كم پن مؤُ ٛہَ

238

نہٌ تل زؼ کٌ ـل طٌق ہَ

علالف

نہٌ مللٍ سَ ہر آق ہَ

ٌػبیٔ ہلئٍ آـٌق ہَ

َ
علٍ کٌ رش نہٌ رش ہَ

ُ
م ُ
َ رش ہَ
اسٌ رش سَ ِل

نہٌ غیٔ کَ کلٓ ٞہَ

زل رضمق ہَ كم اتیر ہَ

ظو ریك ّ تٛم ٓٞكش ہَ

ہَ

َ
ـٛا خٛهٔ میك رش ٓ ٞہَ

یمٌئٍ

کٌ

ؼ تٛ

یگہ تٌق ہَ

کمیر

ُ
ضٌُق ٔس ـک ٞمیك ٓ ٞہَ

٭٭٭٭٭
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علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ

علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ
میري آح قرٌُر طق لل اً مللٍ

ت مہٌشي ق طٌء کٌ رك عٌلف میك عہرا
لحٌ أسٌ جشف قلؾ تَ پن
ِ
ملؾ تَ تھٌ آ ک ٞتف ہٌ سَ ہَ مٌٕگٌ
ریکھٌ

زل خٌہٌ كم مٌٕگٌ زل مٌٕگٌ كم ٌٌُُ
میري آح

قرٌُر

طق لل

خٛاشا

علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ
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زل آٌُ ہَ رش پن ت مہٌشً صمالٍ
پن ُل تٌ كم ل تک ٞکبھٌ ہٌتي خٌلٍ
جبیك اپبٌ ِاس رش پن جس تَ طھکٌ ري
ُ
خٛا کٍ كشف اس تَ كشهٔ ّ تٌ لٍ
پبٌ تَ تھٌ ًضکـ میك یمکل ٕکٌشا

علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ

َ زكب ک ٞمہر ُل تٌ
ت مہٌشً لبۓ
خٛا تَ ب ط ٌِـ قْ ك شكض ُٛى
نہیك کلئٍ ِمل تٌ ضمٌتَ میك أسٌ

کو اہلل

کل

جِضکٌ لجٛم ہل ّ تٌشا
نہٌ

تھٌ

ت مہٌشا

کمٌؿ ؼ تٌرت
ِ
علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ

241

ِرکھٌ رك علٍ اپبٌ قٛشت ِرکھٌرك
ّ تٌ رك

میري

آح

كشهٔ

ّ تٌ رك

ىجْ ہلق دمحم کٌ ىجھکل ق طٌ رك
م قٛش

کٍ ٌُشُک تٌق تف اب و تٌ رك

کو ہر ل وظ کق ٓ ٞہیك قبضن ت مہٌشا
علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ

َ میري قرٌُر طق لل
خٛا کَ لبۓ
گنہگٌش ہلق میك کٞـ کٍ ب ظر ہل
ت و تٌ ہَ زل کجي ػیر قْ ہَ یمکل
پن رامق ہیك خٌلٍ  ،يراركق سَ تھر رك
نہیك ہیك ت مہٌشً صِمي کلئٍ میرا
علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ
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ت مہیك خٌٔضی ِق
ن
ہ
َ کٌ تف كاس طو ہل
دتۓ
پب ٌ ُ ؾ
ظ ِو

ركمرا

ہل

پن ضىجھٌ کو اب ُؾ ضمٌپن کو ک تٌ ہل
خٛا

تل نہیك ہل مگ ٌُ ٞخٛا ہل

لگٌ

تیڑا

رك

ٓٞاتَ

خٛا ٌُش

علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ

ت مہیك ہل ٌػبیٔ میك کٌـ آتَ كالَ
ہل ٌُ ِر علٍ کٍ ك تٌُ ٛتَ كالَ
يراریك ِرلل کٍ ہل ٓ ٞىتَ كالَ
لاب یکیري
ز ِ

کل

ُٛىتَ كالَ

کٞـ ہل میرً خٌؿ ٓ ٞمیرً مللٍ
علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ
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يرار اپبٌ ِاس رش سَ ؼیرك تَ ٌُئٍ
َ رٓ ٞہیك کیلق لگٌئٍ
میرً كا س ػ

رقٔ و تٌشؽ میك ًضکـ کسٌئٍ
ہیك
ِ
پن کیلق ٌُش تھر میري کشبٌ لگٌئٍ
ٟٓھٌ آس ل تکٞ

عًـ

آح

آٌُ

علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ

دمحم کٌ
عہ ت ِٛ

َ
كقٌ

پی ِٔ
َ
ا پۓ

پیمیر

کٌ غٌٛو

صیر کٌ غٌٛو

ت مہیك کًُٞء كالَ ِرلیر کٌ غٌٛو
ہیك کلیلـ ك ضپیْ کٍ خٌرش کٌ غٌٛو
میري آح قرٌُر طق لل اً مللٍ
علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ

ُ
پن خٌلٕگٌ میك اتي کَ رش سَ ت مہٌشً
244

لگٌرك گَ جْ ُؾ پن کشبٌ ک تٌشً
ت مہیك تل ہل ركتل ضہٌق کو عہٌشً
دمحم کو ّ تٌشً خٛا کو تھٌ ّ تٌشً
ت مہیك تَ پبٌ کٌ شفینن ْجٌٌُ
علٍ میرً آقٌ علٍ میرً مللٍ
٭٭٭٭٭
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غف نہیك مللٍ ہمٌشا آ گ تٌ
غف نہیك مللٍ ہمٌشا آ گ تٌ

تَ عہٌشك کٌ عہٌشا آ گ تٌ

شكشبٌ اب ِر یق کٍ ٟٓه خٌّ تگٍ

آ گ تٌ

آح کعن ِن میك ك تٌشا

ُکلِّ

ضك ِش ٌُضك ہل و تٌشؽ ٌُ پبٌ

ِقتٙ

َ
ؾرش سَ طھمى طھًتَ کَ لبۓ

ـلسلو زلشكق کٌ ـٌشا آ گ تٌ

اب نہیك کشبٌ کل طمقٌتلق کٌ زش

ِک تٌشم آ گ تٌ

تھٌئٍ ت مہٌشا آ گ تٌ

اب ضو تٛش کٌ

لل

زل کسٌ سَ تھٌ پن ہٌشا آ گ تٌ

آل ملسٌ تلطي لل ک تٌ تھٌ كہٌق

جس تَ ریکھٌ ہَ ب طٌشم آ گ تٌ

َ
ہر ٌػبیٔ کل و تٌتَ کَ لبۓ

جس تَ ًضکـ میك ٕکٌشا آ گ تٌ

خٌّن ِن کعنن سَ ًسجُ ٛؾ ب ؽیر

ریق کل جس تَ فبلاشا آ گ تٌ

مرمٌل

آضمٌ کٞ

رُکي

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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َ ک تٌ كقُ ک تٌ اكقٌت میري
ک تٌ ّ تٌلق ْجھ
َ ک تٌ كقُ ک تٌ اكقٌت میري
ک تٌ ّ تٌلق ْجھ
پن ضٌُق طھمئٍ ہَ زل کہبٌ ہَ كم ٌُت ٟٓي
میرً مللٍ کٍ لؽ تلٔ میك ّ تٌ ک تٌ لکھمق
ِاف کٍ تلػیػ میك قرآف میك آٌُت ٟٓي
میك تَ ٔس ٌُعلٍ ِاؽ ٌُش عك تٛت سَ کہٌ
ًضکلیك خـ ہلئٍ اكش ُـ گبٌ آقٌت ٟٓي
میك تَ مٌٕگٌ تھٌ خٛا سَ پن كك تلوء علٍ
ٌُئٍ نػهٔ ہلئٍ شسهٔ ملٍ صمعٌت ٟٓي
َ
رش ُٛش ہل ُگ

پن ًسکلش

م
ِّ ُحیاںِِِِِّّّّّ علٍ

آؿ علٍ کٍ زل ہَ ب ظرات ٟٓي
راعٌء ِ
٭٭٭٭٭
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ک تٌ لغ ٛمیك تَ ْحػ کٍ طرػ جْ  ،تل صلشت علٍ کٍ ٕضلش میك آئٍ
ک تٌ لغ ٛمیك تَ ْحػ کٍ طرػ جْ  ،تل صلشت علٍ کٍ ٕضلش میك آئٍ
َ ہٌ ہلتَ لگٍ رؿ کٍ خٌجٔ شكائٍ
کٞكق ِكشر ُ ٌِـ علٍ کٌ  ،کو نہل
ہَ ٌُئٍ علٍ سَ ن طٌش اكِّ کٍ جس کٍ كشهٔ میك ًضکـ تھٌ شكئٍ کٍ نػهٔ
ہیك ػیرن ضرم رُکي ک ٞـٌشا عٌلف خٛا کَ كلٍ کٍ پن ـ ٌِف خٛائٍ
پن کیلق ہل كم ًضکـ کس ٌِو رك عٌلف  ،ک ًٞقْ کٍ ًضکـ کل خـ کیلق پن ہر رـ
شصمؿ خٛا اكش ملؾ ػیرّ تـ کٍ خٌجٔ شكائٍ
ہَ کٍ جس كلٍ تَ
ِ
ک ۓ قت
َ ٓٞ
َ ہَ گس تٌذ کل تھم کۓ
شام خٛا میك ہزاشك  ،كم ْخس
َ ـ ِ
ب
ہَ صیر خٛا ج تٛش ك يرٕضٌ کٍ تلق ـ ٌِف ؽجببٌ میك ٔس اپنہٌئٍ
ِ

248

مٌم خٛا میك خٛا کٍ ؼ تٌرت میك ؿرُّ ہَ کھٌئٍ
خٛا کَ كلٍ تَ پن ِ
مق کل خٌغـ ہلئٍ ؽنن ـٌئٍ
خٛا کَ كم گھر اكش ْحػ کٍ ضٌُشت میك اتؔ

شہَ ٌُ اُ ٍِ ٌُّ ٛيرٕضٌ ـٌم فیػ الہٛي سك ال ً قٌش کو جس تَ
پن خٌجٔ شكائٍ ك ًضکـ کسٌئٍ  ،كشاپن میك مللٍ علٍ سَ ہَ ٌُئٍ
*****

249

گ

لص ِق رہر کٌ ب طٌشم کٞ

گ
لص ِق رہر کٌ ب طٌشم کٞ
َ عقبٌ کل تل فبلاشا کٞ
ا پۓ

اكش قْ کٌـ سَ ک تٌشم کٞ

کٞ

ؿس ِؽ ج تٛش میك رف گ٠اشا کٞ
رـ ہنیضو علٍ کٌ مٌشا کٞ

ہَ پن رّ تٌ یمٌٔ ِش تَ تلر

کلئٍ معٛكـ ہَ کلئٍ ملزلر

ٌُ علٍ ٌُ علٍ

ٕکٌشا

ہَ ٓٞآ ٞنہٌق ضٌُق اكش صمر
ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

َ
شب كركر
زل تل خٌہَ شغٌتَ ِ

کٞ

رـ ہنیضو علٍ کٌ مٌشا کٞ

تلظو ِء آحٞت مہ تٌ
ُ
ع یبیلق سَ أس ّ تٛا کٞ

آؿ اؾم ٛسَ تل تلى کٞ
ِ
ج تٛشتلق میك خٌکَ ِببھٌ کٞ

کٞ

رـ ہنیضو علٍ کٌ مٌشا کٞ

ٕکٌشا

کٞ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٕکٌشا

٭٭٭٭٭
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لَ خٌ ٌُ ِر ؽ تٌ ّ تٛگٍ کمیر کٍ
لَ خٌ ٌُ ِر ؽ تٌ ّ تٛگٍ کمیر کٍ

ہلكً ضہٌق قیر ج تٛش کٍ

ٔس
لجٛم ْجٌ كہٌق لیف ک ٞکَ

ہلكً

ضہٌق قیر ج تٛش کٍ

َ شكض ك ك تٌٌُ
ہررً میك ا پۓ

ک ٞلَ ضيرف ِمیر کلٓ ٞکٍ
ِ

سک ِ ٞو تٌشؽ

کٍ

ِكش ِر ضٌُق ہل

اؾم ِٛ

يرــ

كال ِٛ

فبیر

ك صیر

ـٌف ہَ خٌل ِؼ ا کیر

کٍ

ِالہٌ کَ م ظہر

کٍ

كصٌ
ـ ٌِف
ِ
َ
صػ علٍ ہَ ٌُ ِر عل تٌ
ك
ِ
َ
ُ
ات سو تٛم ْخر لغٌ ـ
س ِ
ِ
َ
ع
قٔ مریػ سَ مللٍ لٍ کَ
ر ِ

پی ِٔ شصمؿ کَ صمہر کٍ
َ
ؽ
قت ٙہلئٍ ر ِش بیر کٍ

ن ظرً کل خٌہَ رشٌُ ّ تٌرً

ک تک ٞک ًٞهکـ گلہر کٍ

خٌہَ ٓٞي کل ک ٞرً ٌُٓٞ

قٛشت ہَ پن میرً مركش کٍ
ُ
مُب
ھ
ت
ک
ت
ک ٞکٍ
ِّ ی ا ھٌ لٍ زل

َ ہٌتي میك ـٌُـ کَ ملئٍ
یق گۓ
َ سَ گلٌُ
مٛد علٍ کَ ٓ ٟھۓ

تل ِش

زلفبل مہکبٌ ہَ ؾبیر کٍ

ََ
اكؿ ك آحٞ

251

ٌُطق

كصػ ہَ ج تِ ٛش ص قٛش کٍ

ؿرّ ُِ پیغ سَ مللٍ علٍ کَ
َ میك ہلكً ِجسکٍ كىرت
کعۓ
ُ
ؽبیر کَ رش کل رـ میك ا کھٌصا

خٌف گبٌ غير ك ؾبیر کٍ
ُ
ـٌف ہَ پن اس م ظہر کٍ
ُ
إگلٍ تَ ج تِ ٛش ص قٛش کٍ

آة کٍ ركلہق قٌطمن ضہراء

ِببٌ ہَ زل کو پیمیر کٍ

َ ًُ لل
خلٛي سَ شكضَ پن ا پۓ

ؾرض ہَ ىجي ؼ ت ِ ٛقبیر کٍ

زلملق ؿر ٌُِْ ٙؽ کٌ رامق

طٌ لع

کٍ

ہلكً مٛر تل آیکھمق سَ ریکھمق

قُیِّہِّء اتلش
شكشبٌ
َ
حٞهٔ سَ ًطہ ِ ٛاظہر کٍ

ْخسٌلق آ

طٌہر ك

کٞ

ؾملو

د طٌٌُ

َ
عٌم د طٌ ہل تیرً کٞـ سَ

شـٌ

ہل

َ
م قٛش

کٍ

لنمٌف

٭٭٭٭٭

ّ تٛمءِ

کمیر

کٍ

252

ىجکلـ

تیرا

عٌلف
ِ

ٌُى

ہَ ٌُ علٍ

ىجکلـ

تیرا

عٌلف
ِ

ٌُى

ہَ ٌُ علٍ

ػیرُ
ٌرـ
خ
را
ی
ت
ـ
ِ

ارئٍ ہَ ٌُ علٍ

ہو تٌ نہیك کلئٍ ظ ِو للىؽ کَ ِصمي
اعلٍ كم تیرا شّنن ءِ اعلٍ ہَ ٌُ علٍ
جضکٌ ہر اُؾ ن ظرم ہَ رشٌُتَ تَ ک تٌش

ساح ٞكم تیرً قبض کٌ رشٌُ ہَ ٌُ علٍ
ل اِ َت گلام
ہَ ْخصش ك ق طٌ پن تیري َه ْ

اِ ّنَا فَ َت ْح َنا

قت ٙکٌ زٕکٌ ہَ ٌُ علٍ

253

َ
ىچ ت ٌِح مٌؿ ك ضش زل تیرً رش پن آٌُ ہَ
ُ
ع
لَ ک ٞر ِش يرار كم خٌٌُ ہَ ٌُ لٍ
حؿرت کَ معخزكق کٌ ہل کس طرد سَ ظمٌش
ٌُشكق کل کلئٍ ِگق نہیك ـک تٌ ہَ ٌُ علٍ
ہر ركش میك تل ری ِق خٛا کٌ ُمعي تھٌ
قْ اِب تٌ کَ کٌـ تل آٌُ ہَ ٌُ علٍ
ٌب شصمؿ ٓٞ
ھخرت کٍ قْ کل ق ِ
رش ج ت ِ

تَ زلػ ك تَ ہراس تل صمٌُ ہَ ٌُ علٍ
ُ
ِب تٌر مرؽ ك کمر کٍ ح ٟسَ ا کھٌص کٞ
تلتَ ِٔسٌف ریق کٌ

گٌصا ہَ علٍ

254

مر کٍ ہَ جْ لٟائٍ تل مر کٍ ہَ تیري پیغ
اب فیػ کٌ زل كصػ ہل تھمصا ہَ ٌُ علٍ
َ
ط
ھ
ہ
ـ
َ ِ ِ ـ الجٌص کَ ن عیر
زل رش پن ِ ـ ک
ُ
رك إگلیل سَ اـکل اتھٌٌُ ہَ علٍ
شكطق ہَ اہـ ز
رآف ٌُؽ میك
ق
کو
ن
پ
ؼ
ِ
ِ
ہر آپه تیري ـٌف میك آٌُ ہَ ٌُ علٍ
َ
َ ق تلو پن کیلق کہ
تھر کعننءِ خٛا ْجھ
ُ
فخر اس تَ تیرً قٛملق سَ ٌٌُُ ہَ ٌُ علٍ
ہر كقُ ہر ٌکٌق میك تل ہَ معی ِق خلؼ

کلف ك ٌکٌق میك کلف کسٌ کٌ ہَ ٌُ علٍ

ُ
زل ْجي سَ ہَ خًػ خٛا اف سَ ہَ خًػ
255

زؼ کٍ كشف تل زؼ کٌ خلیُو ہَ ٌُ علٍ
سف
ِ

ع ٞٓٛمیك

اؾم ٛتَ

َ
َ اير
ْجھ
ِ

ِالو سَ

خٌٔضیق ّ تٌٌُ ہَ ٌُ علٍ

غمگیق ك غف ضركق کٌ تل غف زلاش ك غف گسٌش
ہر رؿ عکطنن کٌ تل ِرىـٌ ہَ ٌُ علٍ
ػیرت میك ہلق رقیق ِٔ معراح ک تٌ لکھمق
ٓٞرً کٍ ٌُت ىت ِؼ ٓٞرم ہَ ٌُعلٍ
فخر الٛعٌن

ٌُّ ٍِ ظیْ

ٓٞہٌف ریك

ہر كقُ جِس کٌ خٌص كظیُو ہَ ٌُ علٍ

ُ
ٓ ٞآئیك اُکٍ ـٌشي يراریك ٓٞاتَ زؼ
256

پن ـٌشً مؤمیلق کٍ ت و تٌ ہَ ٌُ علٍ
کیلق ٌُملش پن ہل پن جسببٌ کَ ہر ینس
رـ آة ہٌ کَ ٌُـ کٌ تھرٌُ ہَ ٌُ علٍ
٭٭٭٭٭
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ًضکـ سَ رؿ پن گھیرا ًضکـ کسٌ علٍ ہَ
ًضکـ سَ رؿ پن گھیرا ًضکـ کسٌ علٍ ہَ
َ صیر
ِامٛار كم ک ّ ٞتگ
ِ

خٛا علٍ ہَ

مٌتلس ہل پن اً رؿ رشٌُ ِش ج تٛشي سَ
َ گٌ كم ملبگٌ خٌجٔ شكا علٍ ہَ
مٌ ُگ
ُ
ک
ض
ت
ّ
َ
ر مق ا گ ٞہَ ى ھمق میرا كم ک تٌ ک ٞگ
ُ
ع
میري ضٌُق پن ٌُشك ہر كقُ ٌُ لٍ ہَ
ُ
ن
ت
فب
رّ تٌ کَ کٟكق غف آئیك تل غف ہیك ہَ
َ ہَ جْ کو غف کٍ ركا علٍ ہَ
ہف خٌ پۓ

258

ہَ يرّنن ٓٞآ ٞركتلق کٌ ِی ِش راكش
ض ُ
ُ
ع
ل
ًس ا ؾحٌ دمحم ُٛ ،ش الٛظٌ لٍ ہیك
ِی ِش خٛا اً مؤمق خٌتَ سَ زلػ کیلق ہَ
َ کٌ شھیر اكش شھیمٌ علٍ ہَ
ِاس قٌ قل
٭٭٭٭٭
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ًضکـ کسٌء علٍ میري خٌجٔ شكائٍ ہل
ًضکـ کسٌء علٍ میري خٌجٔ شكائٍ ہل
َ غف سَ شہٌئٍ ہل
ہلق میك اصیر غف ىجھ
ِ
کیلق میك کٞكق صؤاؿ کسٌ اكش سَ علٍ
قٛملق ُلؾ جْ آة کَ میري شـٌئٍ ہل
گھیرا ہَ ىجھکل ش ْٗ ك ٌػبیٔ تَ آف کٞ
اب خل ٌُ ٛعلٍ میري ًضکـ کسٌئٍ ہل
ـلمٌف کل طھمصاٌُ اـ ٛسَ ج تٌب تَ
ىجي ٓ ٞکٞـ کٍ ب ظر اً صیر
ؿرػ اؽ ب ظر ہَ کٌقٍ میرً زؼ میك ٌُ علٍ
رّ تٌ ك آحٞت کٍ
جسبیق کٌ ہَ كاس طو اً صیر
ِ

ِ

ِالہٌ ہل

زل مك تٌد ىئٍ ہل

ِکٞر گٌش

اب خل ٛىجھکل ش ْٗ ك الف سَ ِشہٌئٍ ہل

261

پیمٌ ِش

کًُٞء کَ

ٕغٛؼ

سَ

ٌُ علٍ

ىجھکل تھٌ ضسف ضِٔسٔ سَ خلٛي ِشہٌئٍ ہل

ؔٛش کھڑا ہَ رش پن تیرً ٌُ علٍ مٛر
جت

ُ
ـ
کـ ًضکللق سَ مللٍ اب ا کٍ ِشہٌئٍ ہل
٭٭٭٭٭

261

ًضک
رت ًضکـ کسٌ شہَ
ؿ
ر
ٌ
ُ
ك
می
ـ
ِ
ح ِ
ک
رت ًضکـ کسٌ شہَ
ًض ـ میك ٌُ ِر حؿ ِ
کٞب ك ًُ میك ٌُ ِر ظ ِو ک ًُٞشہَ
ُ ٌِـ علٍ ضٌُق پن زل كق ُِ لغٌ شہَ
ُ
لحٌ کَ ُٛلَ عہ ٛکٌ منن میك يزا شہَ
ہر شكض شك ِض ؼ ت ٛہل ہر قْ ق ِْ ٓٞات
ُ ٌِـ علٍ کٌ كرش زل طت ٙك ًسٌ شہَ
ملللرگٌم

ق تلوءِ

رّ تٌ ك ریك کٍ ہَ

کیلُک ٞپن کعنن ق تلوءِ اہ ِـ ص قٌ شہَ
ًضکـ تل کیسٌ ـٌپنءِ ًضکـ پن ٟٓتَ ٌُتَ
جِس لخص ٓ ٞکو ـٌپنءِ ًضکـ کسٌ شہَ

262

نغلُ ٝاضف اقعف ج تٛش ہل جس کَ ٌُس
ِ
ِ
ُ
ركش اس سَ غٛمو ك غف ك ش ْٗ ك ًُ شہَ
خرهٔ ظ ِو کٞب ك ًُ کبھٌ
ٌُ شب ْ ِ
ش ْٗ ك الف ہل ىجي پن پن کٞب ك ًُ شہَ
شصمؿ ٌُؽ
آؿ
شب ٌُؽ اض پۓ
ِ
َ ِ
اً ِ
ـٌراق ـٛا ضمٌق میك ٓٞہٌف الہٛي شہَ
ٌُ شب مر جسببٌ پن نہر ِ جصق جضیق
ِ
ہُ
ط ـ طل ت
رامق ا ـ الکسٌ شہَ
ـ
ِ
ِ
ِ
٭٭٭٭٭
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ًضکـ ہل خـ میري ًضکـ کسٌء علٍ
ًضکـ ہل خـ میري ًضکـ کسٌء علٍ
ہَ كشر ہر گھڑي ًضکـ کسٌء علٍ

میك ہل ىجْ

تیرا مللٍ فببھٌل تٌ

ہلق کٞب میك ِگھرا مللٍ فببھٌل تٌ
یق آة پن کلئٍ ًضکـ کسٌء علٍ

ؔ

گ ٞخٌہَ آة تل گل٠اش آ ؾ ہل
ؾخراء سٌ ضُٛگٍ تھر ٌُغ ٌُغ ہل
ی ق ٞٓٛکَ

رھبٌ ًضکـ کسٌء علٍ

264

تَ ؼیق قلْ ہَ آقُ میك خٌف ہَ
پنہٌ ہلق ِتھ ت ٜمیك تیرا ہٌ رھ تٌف ہَ
آیکھمق میك ہَ ت مٌ ًضکـ کسٌء علٍ
ُ
رہلیز آُکٍ اس ٓ ٞپن مر شہَ
جْ علٍ کٌ ہٌ رؿ ٓ ٞآ ٞشہَ
ُِّؔ ِ
أسٌ ہل ضُٛگٍ ًضکـ کسٌء علٍ
َ
رش ٓ ٞت مہٌشً

میك لجٛم ْجٌلٕگٌ
ُ
جْ ُؾ ق طٌء پن رك مر پن اتھٌلٕگٌ

کٞ

َ
رْجبۓ

ػبٌ ًضکـ کسٌء علٍ

265

ہَ ٌُّ ٍِ علٍ ملىٌُ فیػ ریك
َ فیْ ہٌ ہَ رعلت میك شكشبٌ
ج تک
شم

ـٌر پن كلٍ ًضکـ کسٌء علٍ

َ
ؔق خٌۓ ٌُت زل گ ٞپن مرػ مل
ی
َ
ٌؽ ْحػ مل
تیري لج ٛکل کلؾ
ؔ خ ِ

ؔ

خٌہلق میك ٔس نہیك ًضکـ کسٌء علٍ

*****
يبس ظَسان املًْاـ

لًغ

دمحم خعنی ُگص كاال
اىؼاركة – اىًٌلرات
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ًضکللق سَ نہیك گھیراتَ ہف علٍ كالَ

ًضکللق سَ ن ہیك گھیراتَ ہف علٍ كالَ
ً
ف
ب
ع
ھ
گٞتَ ىلشا ہٌ ب ـ خٌتَ ہف لٍ كالَ
ًضکلیك اپبٌ شیف زھٌتَ کو ْچ تٌ ًضکـ
غٌػ ْ٘ ْ٘ کَ ٕکـ آتَ ہف علٍ كالَ

ُ
ت
َ غٛقَ میك عٝا ٌُف زلیك ھٌ جسکٍ
ا ـک

ل
َ نػهٔ کَ ـٛا کھٌتَ ہف علٍ كالَ
ٍم
غف کَ رشٌُ میك شہٌ مر کل پٹکبٌ ملؼیك
ٌُش طمقٌق کَ آ ٞخٌتَ ہف علٍ كالَ
َ
ر ِش مللٍ

کَ صما اكش کسٌ کَ رش ٓٞ
ہٌتي ہرگ٠

نہیك

تھ تًتَ ہف علٍ كالَ

کیلق پن او تٛیك رلٍ ـٌشي خٛا ٓ ٞىۓ
زلر خٛا کل زل نۂ تھٌتَ ہف علٍ كالَ

267

ٌُض كشهٔ ک ًٞكشهٔ پن ہمٌشي تَ خٛ

کلمن ِو

ِائٍ

كشمیلق كالَ تلق کہًتَ ہف علٍ كالَ
ُ
م
هغـ مللٍ
اج تؾ
آح اخًص سَ

ٌُّ ٍِ مللٍ علٍ فیػ ہٛي

رہراتَ ہف علٍ كالَ

ٌُقٍ شہَ

َ ہف علٍ كالَ
شب سَ ہر كقُ نہٌ خٌ ہۓ

ِِّّؔ
رقٔ الغٌؿ سَ ظو فیػ ہٛي کَ ـٌکٞ
ِ
اپبٌ

ی قٞٓٛ

کل

٭٭٭٭٭

لکھماتَ

ہف علٍ كالَ
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م ظہر ِ کیرٌُء ہَ پن عٌلف  ،جسکٍ كص ِن ِّ تٌ ہیك علٍ
م ظہر ِ کیرٌُء ہَ پن عٌلف  ،جسکٍ كص ِن ِّ تٌء ہیك علٍ
كلٍ خٛا ہیك علٍ
ہَ خٛا
كالٍ رك ضمٌپن  ،اكش ِ
ِ
حٞػ آحٞ
ہیك شـٌلُ کَ خٌمٌ ك ٌُؿر  ،ہیك كغٌُّ میك پن ِ
خٌتف اىِب تٌء ہیك دمحم  ،خٌتف اىكؽ تٌء ہیك علٍ
پن ی لیق کٌ ق تلو ہمٌشا  ،پن يراركق کٌ کعنن ہمٌشا
ہف تَ مٌٌُ خٛا تل نہیك ہیك  ،ہٌق مگ ٌُ ٞخٛا ہیك علٍ
رآف ٌُطؽ ہیك پن عٌلف امرا ِش خٌلؼ
ہیك پن ى شٍّ ق
ِ
ِ
ہیك كشیف نہسٔ اكش ركضذ زؼ پن ہَ زؼ یمٌ ہیك علٍ
ِ

269

گ ٞضو تٛش کل ك تٌہٌ ّ تٌئیك  ،ـٌشي رّ تٌ کَ اكشاؼ ىئیك
لکي پن ٌُئیك لغٌُـ علٍ کَ  ،ک تٌ ّ تٌئیك کو ک تٌ ہیك علٍ
خٌہیك ن ظرً کل گلہر ّ تٌ رً  ،م قلسمق کل تلُگ ّ ٞتٌ رً
َ ہیك قْ کل ْ ،خر زلر ك لجٌ ہیك علٍ
تَ طلْ ْخش ر پۓ
ِ
قک ٞركشاق سَ ہف کل طھڑا رك ٌُ ،ش ّ تٌ ہمٌشي لگٌ رك
وت غ ض
ج
ع
ى
َ ہیك ہف تل  ،كش ِر رؿ کٍ ركا ہیك لٍ
ِـ یسٌ ھۓ
ًضکلل ركش ہل خٌل شكپن ٓ ٟپن خٌۓ کہیك تف پن ًضکـ
ُ
ہَ ؾزاراش تھٌ اف میك ـٌمـ شق کَ ًضکـ کسٌ ہیك علٍ
٭٭٭٭٭
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ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

آٌُ ہلق رش پن آة کَ میك آة کٌ عًـ
م قلس ہلق ّ تؿ رقٔ ہلق اً ك ت ِ ٛاٌُـ
راٌُ ہل آة  ،ک ٞرك میري آشضك یمٌـ
شہ تٌ ہَ میرً كشر ضٌُق آة کٌ ہٌ ٌُـ
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

ہل آة  ،ؽیق اہلل الع ؼیمه کٞك ٕگٌم

ہل رش گٝش د طٌئیك میري  ،عٌم ہل گ تٌم
فیػ الہٛي ـٛا شہیك ایمٌف کٍ ّ تٌم
اج تٌب مرحٞك ہل  ،عٛك ظو کَ شك ك تٌم
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

ىچ تٌح ہلق میك  ،قٌصٌ خٌخٌت آة ہل
ىخٌش ہلق میك  ،را هع آقٌت آة ہل
رقٔ خٛا ہل  ،معغٌ السؤاىت آة ہل
ِ
میك ٔطنن لٍ  ،ق طٌلق کٍ ٓٞـٌت آة ہل

271
كصٌ شصمؿ آة
اہلل کَ كلٍ ہل ،
ِ
اك تٌر ػیرّ ت
ضكح پیلؿ آة
،
ل
ہ
ـ
ِ
ِ
عہٌشم ہر رؿ مللؿ آة
ًضکـ کسٌء ،
ِ
َ رعٌء میري مللٍ قیلؿ آة
ک ٞلتجبۓ
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

کيزكش ہلق میك  ،ىلت طٌقُ ق طٌء کٞك
ُ
پیمٌش ہلق  ،رششب ٌِ ؾجٔ ق طٌء کٞك
قْ ش ْٗ ك غف ہل ركش ً ،شرت ق طٌء کٞك
ركتلق ضہٌق کٍ ػیر ك سعٌرت ق طٌء کٞك
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

َ رضمق کٍ گھٌت سَ
َ ىجھ
مللٍ ْجٌ پۓ
ف ت طٌف کَ قرٍّ ك رعٌ  ،شنہٌت سَ
َ ّ تٌم ُٛ
کتخ

ٕگٌم ك خٌرٌُت سَ

'آشاطنن ہل ضُٛگٍ صلـ ك غللت سَ
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

272
ؽبیر ـکق ہل  ،قٌ ُْٛ ٙش ك جبیق آة
پی ِٔ اـ ٛکَ تل ِش ب ظر  ،رؿ کٌ ؼیق آة
صیر خٛا  ،معی ِق ظ ِو
ِ
مللل ِر

ی قلیق

آة

گو جسبیق آة
کعنن  ،ق تلو
ِ

ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

مللٍ ر قٌتَ اہ ِـ جس ٛسَ کٞك ّ تٌم

أُٛضو ل ًُلق کٍ ضر سَ کٞك ّ تٌم

ہر اُؾ رش ِر ینس ك جس ٛسَ کٞك ّ تٌم
اہ ِـ كل ٛمیك مت ظر ُ ٛسَ کٞك ّ تٌم
ِ
خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر
ـ
طٌف أس ك شق ملؾ  ،ـٌم سك ال ً قٌش
ل ِ
ایمٌق کَ آة ہل طنن ـٌىش ظو صماش
چخرت کٍ قْ قراش پبٌ کٌ تف ہٌ كقٌش
غ ٛآّ ُِ قرآق کٍ ّ تٌلق کَ ٌُخٛاش
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

273
آقٌ میرً  ،امیر ؾرب  ،تل ٓٞاب آة
ِ
كالٍ میرً  ،مّٛننء ؿکهٔ کَ ٌُب آة
كصٌ شـٌلُ مٌب آة
ػیر الیشر ،
ِ
القٔ ہَ شق کٍ ریق کٍ اـ الک تٌب آة
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

ملى ہمٌشً  ،خٌمٌ ك ٌُؿر ہل ریق کَ
رـ ـٌض ك رشٹگیر ہل تف مؤوبیق کَ
تف آمرا عہٌشا ؾرٍّ ك ح٠یق کَ
تَ کس کَ مر ٓٞقٔ  ،امٌق خٌو لیق کَ
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

زؼ سَ مً ہَ شق کل ُ ٛاہلل کٌ د طٌب
َ للٌُ آق تٌب
نع ٛالعركب شق کَ لبۓ
خٌجٔ شكائٍ ک ٞرك میري اً قلؾ ج تٌب
رہلیز ظو پن لج ًٛکل ہل ٌُلق ٌُش ٌُب
ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

274
َ  ،طب تٌت ہل
شضؼ خًؿ  ،میرً لبۓ
ِ
رّ تٌ ك آحٞت

کٍ ق طٌء جس تٌت ہل

م
قرٌُف راعٌ اہلل هغـ ج تٌت ہل
شام عًمٌ ِو ظو ریك ٓ ّ ٞتٌت ہل
ِ
خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

ـٌرات  ،اہ ِـ پیٔ  ،ات هٔ کٌ كاس طو
اكش طٌھر فیػ ریك کٍ ش قٌػٔ کٌ كاس طو

ٓٞھٌف ریق ظو کٍ كىُّ کٌ كاس طو
اكش آقٌ عٌلٍ قٛش کٍ ـطهٔ کٌ كاس طو
خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

ن
شسهٔ
ِ
اض ہر ِ
نہر ِ علٍ ك قٌطمه جسبیق زلش صیر
رك ضہٌق

ك ت ٛالیشر

ٌُشب ی قٌ ِو فیػ ریك آقٌ رشاض کٞ
ًـ ٌُقٍ شہَ ضًس اكش يير
جْ ُؾ ـؔ

خً ِؿ ًضکًت علٍ ٌُ علٍ مٛر

ملىتَ کٌّ تٌت علٍ ٌُ علٍ مٛر

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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مؤمیلق کٌ زل كلٍ ہَ  ،كم علٍ ہَ كم علٍ ہَ
مؤمیلق کٌ زل كلٍ ہَ  ،كم علٍ ہَ كم علٍ ہَ
ِقت ٙری ِق ٌصطفٌ ری ِق خٛا کٌ ہَ قراش
َ آئٍ ُٛاۓ ِکٞرگٌش
َ لبۓ
کلف ہَ جسک
ـٌ ِم يرراق صیر
ِ

ٓ٠راق

ت ٓٞكش ِرگٌش
ىل ِ

ى قبٌ ِاى علٍ  -ى فیػ ِاى سكال ً قٌش
مؤمیلق کٌ زل كلٍ ہَ  ،كم علٍ ہَ كم علٍ ہَ
َ ٔشریػ جْ اقًؽ ٓ ٞػی ُر الیشر
لَ گۓ
ُ
ع
ہر خگو اقًؽ پن اُکل لٍ آۓ ب ظر
ؾرض کٍ ػیرُـ تَ امًؽ کٌ دىیلب ہَ
کٞتَ ہیك رُٛاش جضکٌ ہر گھڑي ـٌـ ك لخر

كم علٍ ہَ كم علٍ ہَ  ،مؤمیلق کٌ زل كلٍ ہَ

276
َ خٌص ك عٌـ
َ تھ
جٌب کہػ کَ جْ گۓ
ِٓ ٠ر اؾ ِ
ُ
َ کًـ
َ نۂ ا پۓ
َ نہ ل
اتي کَ ؼیركق تَ کبۓ
کلف تھٌ ل تکق كم جس تَ لٍ کسٌئٍ کٍ تل تھر
ُ
َ
ـ
جٌب کہػ تَ شر ک تٌ اّ تٌ ـًـ
ا کل اؾ ِ
كم علٍ ہَ كم علٍ ہَ  ،مؤمیلق کٌ زل كلٍ ہَ
مٌلؾ ك راٌُش ج تٛش ـٌ کلئٍ مل تٌ نہیك
کلف ہَ زل يرٕضٌ کَ قبض پن ُل تٌ نہیك
َ اكش کٍ تھر رً طھمل تٌق
زلر ِـکف خٌلٍ ش کھ
س َ
َ رش سَ کلئٍ ـٌُـ آح ُؾ ُل تٌ نہیك
ج ک
كم علٍ ہَ كم علٍ ہَ  ،مؤمیلق کٌ زل كلٍ ہَ
ٌُّ ٍِ صیر خٛا ٓٞہ ٌِف ریك معخز
ِ
و ت ِـ ج تٛش مؤوبیك کٌ ہَ نہٌ ًضکـ کسٌ
یمٌ

کیلق ٓٞالٍ ـٌف پن ہل اً ؾمٌلٍ رہر میك
ِاُکل ہَ جس ـٌم کَ ٌُّ ت ٛکٍ خٌشي ق طٌ

٭٭٭٭٭
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میري ضُٛگٍ

میري ضُٛگٍ کٌ عہٌشا علٍ
ُ
میرا ریق ك ایمٌق میرا اكلٍ ك احٞي
ُ
َ کہو ركٕگٌ اف سَ
یکیریق تلطھب تگ

عہٌشا علٍ

کٌ

َ يرؾ تھٌ ٔس عہٌشا علٍ
ٔس
ہر کٍ خٌم پن میرا عہٌشا علٍ
و وط اُؾ

میرا

عہٌشا

علٍ

لػ ىخشر نہیك کیلق کٍ میرا
ىجھ
َز ِ

تل فیٔ ّ تٌم اكش عہٌشا علٍ

علٍ کٍ كىء کٌ میرا رؿ ہَ ًسکق

میرً رؿ کٌ ًسکق ہمٌشا علٍ

میرا رؿ ہَ شكطق علٍ کٍ كىء میك

پن شكطق رللق کٌ عہٌشا علٍ

میرا ریق ك ایمٌق میرا عہ ٛك پیمٌ
ُ
ُ
ًُ ُـ گبٌ اس کٍ اس كقُ ہٌ ٔس

علٍ

کہٌ جِس تَ میرا

ٟٓي ًضکللق تَ اگ ٞىجھکل گھیرا

تل کٌقٍ پن میرا عہٌشا علٍ

گنن گٞصن رصماش میرً ہیك ل تکق

میري معمرت کٌ عہٌشا علٍ
ُ
ع
زل ِا ٕکٌ ہَ اس کٌ عہٌشا لٍ

میك خٌم ٛہلق ہر اير ٓٞہٌف ریك کٌ

پن ہر خٌؿ

٭٭٭٭٭

میرا عہٌشا

عہٌشا علٍ
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َ ہٌ ًُ ہر ُلٍ
ٌُـ تیرا لبۓ
َ ہٌ ًُ ہر ُلٍ
ٌُـ تیرا لبۓ

ٌُ علٍ

ٌُعلٍ

ٌُعلٍ

ْجھکل ٕکٌشً ہر تھمؿ ہر کلٍ

ٌُ علٍ

ٌُعلٍ

ٌُعلٍ

َ ؾرش ٓٞ
َ گۓ
جْ ٌصطفٌ تھ

ہر

آظمٌق پن تل

آٌُ ب ظر

رقٔ خٛا میك تیري خٌتف ملٍ
ِ

ٌُ علٍ

ٌُعلٍ

ٌُعلٍ

جْ للگل تَ پن صؤاؿ ک تٌ

َ نع ٛک تٌ
اً ٌصطفٌ آ ُک

تللَ شصمؿ کو میرً نع ٛعلٍ

ٌُ علٍ

ٌُعلٍ

َ
رّ تٌ کٍ گھیریك جْ ًُئیك ْجھ

َ
کٌـ تیرً آۓ پن رعٌئیك ْجھ

تل شکھ تٌ ضٌُق پن ـٛا ٌُ ِر علٍ

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

٭٭٭٭٭

ٌُعلٍ

ٌُعلٍ

279

پن کیلق مِہلـ كاخ ٛہل علٍ کٌ اكش دمحم کٌ
پن کیلق مِہلـ كاخ ٛہل علٍ کٌ اكش دمحم کٌ
دمحم تل ِش آ٠ر ہَ علٍ ہَ ٌُـ آ٠ر کٌ
خ " ِّ ّٛلحمؾ لجمٌ" گلا ِم عٛؿ ہَ ِاس ٓٞ

مُن
غ
ع
ت
و
کو زل ِّ ِّضِّ لٍ کٌ ہَ كم ِک ٞہَ دمحم کٌ
امٌـ ك

ِیسما ك مك تٛا ك شہیمٌ تل ہَ

ملؾ کٌ أس کٌ شق ك ٓٞي کٌ راـ کٌ رر کٌ
كم میغلض ِالہٌ ہَ كم م
غلف مًُؾ ہَ
ل
ِ
ِ
ىجْ رؿ سَ پن ہلكً زل تیري اكى ِر اىج ٛکٌ

281

َ فبیر ك صیر زؼ تَ پیلاتَ ہیك غیٔ میك
پۓ
ىجـ ٌُىلت کٌ إکٌ ٌکٌق إکٌ ضٓ ٞخ ٛکٌ
َ
نہٌق ک تٌ سک ٞأسٌق کٌ قرفبلق کَ ہیك ٓ ٞخلۓ
ہَ زلر ػیرُـ ٓٞكاپن علٍ کٍ ضُع يرق ٛکٌ

ٌعٌف ؾرب كاوػ ہیك تیرً ضك ِش ٌُضك سَ
لج ِ
َ
رپ ػیرُـ ـٌہ ٛہَ تیري ضًصیر کٍ ضر کٌ
َ قٌرش ک تٌ زؼ تَ ُسییدی اكش ك تٌھٌ ٓٞ
ْجھ
َ ہَ احب تٌش آقٌ ضہٌق میك ّ تؾ اكش ُ ٛکٌ
ْجھ

281

َ ىضـ ہَ دىیٔ قرض ہَ تیري
تلى ْجھس
ُ
رض مؤ ک ٛکٌ
ہلا كاجْ ارا ک ٌُٞہَ اس ق ِ
كىرت گٌم کعنن ہَ عہٌرت گٌم ًسج ٛہَ
ضكح پی ِٔ اؾم ٛکٌ
ضہٌق میك يرّنن ہَ قرر ِ
خٛا زلر مٛد ک ٌُٞہَ تیري قرآف کَ اُٛش
نہیك خ ِٔ ٛشر ک ٌُٞتیرً اكغٌػ کٍ خ ٛکٌ
خٛا سَ آشضك پن ہَ کو كق ُِ ٓ٠ع اؾم ٛکَ
ضٌُق سَ ٌُـ خٌشي ہل علٍ کٌ اكش دمحم کٌ
م
غ
ه
ـ اكش دمحم کٌ
ضٌُق سَ ٌُـ خٌشي ہل
٭٭٭٭٭
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َ ہیك
َ کیلق ُ ٌِـ علٍ لبۓ
ہف سَ هٔ تلطھبۓ
َ ہیك
َ کیلق ُ ٌِـ علٍ لبۓ
ہف سَ هٔ تلطھبۓ

َ ہیك
ري دمحم تَ ـٛا ہف تھٌ ُٛاء ر پۓ

گ ٞعلٍ ّ تٛا ہلۓ اكش کلئٍ کیلق پن ہلا

ُؔ

َ ہیك
َ ش ہۓ
کعن ِن شب کَ تل رشكاضً کھل
کلئٍ ضىجھٌكً مرػ گھر کل ہَ ٌُ ملل ت ٛکل
َ ہیك
خٌتَ اہلل ہٌ کہٌق کِس کل غیف ر پۓ

ؔيرراق ہَ علٍ ہَ پن ہٌ صیر ٓ٠راق
ـ ٌِم
ِ
َ ہیك
َ قلؾ كالَ غٛاء ر پۓ
ہف نہیك کہۓ
ُ
ُ
ہل نہٌركش کلئٍ ُ ٛاہلل كہٌ کہًۓ
ُ
ُ
گ
َ ہی ك
ر ِش ؽبیر کل زل إ لٍ پن اتھٌ لبۓ
َ
ؼ ت ِ ٛكر يرجْ ك ؾبیر کل ْجھٌصا جس تَ

ُؔ
َ ہیك
اُؾ رك ئیق کٍ آیکھمق میك كہٌ غبھۓ

283

صیر تل صیر ہیك صمشح تل ہَ صمشح ٌُشك

َ سَ کہٌق ا ُک ُؔ
َ ہیك
َ لغـ طھبۓ
کجي تھٌ لکھۓ
ِ
َ ق ِْ ھخرن میك
مٌشتَ كالَ ٓٔٞسٌق تھ

اكش ِارھر ؼیق سَ ًس ت ٛپن علٍ صمتَ ہیك
َ
قٌطمن ِببٌ ہیك ل تکق ہَ ات هٔ کٍ مٌق
َ ہیك
َ ىکھم میك ج تٛش کل پبٌُؔحبۓ
ِاس لبۓ

مٌق ہل ػی ُ
ل
كلٍ کلٓٞ
ٌ
ٌُ
ُ
اكش
سٌء
ا
ر
ی
ِ

ُؔ
ک
ھ
َ ہیك
أسٌ ـٌزلق پن ہٌ جسبیق سَ گـ ِ لۓ

َ شكضَ پن ہمیك
ٌُ علٍ اب تلًُُؔ لتجبۓ
ُ
َ ـٌـ ك لخر تھرتَ ہیك
پن ہٌ او ت ٛلبۓ
ًضکللق میك میك ِگھیرا ہلق میري امٛار کٞك
َ ہی ك
إکٌ ٌُـ ٕغ ٛغ ِـؔعلٍ ؔحبۓ
۱

صلشت ك صیرت ك ِکٞراش میك ہف ـ ٌِف علٍ

م
َ ہیك
رہر میك کلئٍ هغـ سَ نہیك ملۓ

284

ػ ہٛي کَ لٍ
ُؔطق ؾمٌ
ؔلٍ پن ّ تٌق فی ِ
َ ہیك علٍ کٍ زل ّ تٌء کٞتَ ہیك
كہٌ حبۓ
راعٌ ج تٛش کل ـًهٔ شکھ تٌ
اً خٛا
ِ

ُؔ
َ ہی ك
َ فیْ ِکھلۓ
جْ ج تٛش کَ سمق ِا ُک
ِ
٭٭٭٭٭
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ِكشر ہَ ًضکـ کسٌ مللٍ علٍ کٌ ٌُش ٌُش
ِكشر ہَ ًضکـ کسٌ مللٍ علٍ کٌ ٌُش ٌُش
اكش كظیُو ہَ نہٌ مللٍ کٌ ٔس ل تـ ك نہٌش
اهٔ اؾم ٛہیك ہف اكش فیعن ِء مللٍ علٍ
ِ
خ
ہَ ل تـ اہلل کل ركتلق عہٌ سَ ِاقتجٌش
آ٠ري قرمٌف سَ ػیرُـ تَ ري تلق ُٛا
ى قبٌ ِاى علٍ  -ى

فیػ

ِاى سكال ً قٌش

ہَ نہٌ ًضکـ کسٌ قْ خلؼ کٌ ِاس ٌُـ سَ

َ
فب تکٟكق للگل کٍ ہلئٍ ہیك ًُ شر کبٌ ہزاش

286

آظمٌق میك اكش ضمیك میك أس میك شق میك ـٛا
ہَ ہر اُؾ صم ہر ضٌُق ٓٔ ٞس نہٌ ہر رـ ٕکٌش
لت ٓٞكش ِرگٌش
ـٌم يرراق صیر ِ ٓ٠راق ى ِ
ى قبٌ ِاى علٍ ى فیػ ِاى سكال ً قٌش
ُ
اكش نہٌ مللٍ علٍ ػیرُـ کٌ اك تٌر ہَ
ٌُخٛا ِش

اِب تٌ اؾم ٛکَ رؿ کٌ ہَ قراش

اِب تٌ اكش اكؽ تٌ اكش اكل تٌ اكش أس ك شق
ک ٞشہَ ہیك قْ ّ تٌ اكش مٛد کَ ملئٍ ّ تٌش
َ
ع
ہَ مّٛنن ِعلف کٌ اؾم ٛتل رش مللٍ لٍ
ٌصطفٌ کٍ تلق خٌُ ِّ ّٛؽ میك ہَ آهکٌش

287

ہیك پن ملىٌُ علٍ ى ش ٍّ ہو ت ٌِـ

علٍ

ہر ْجلٍ میك علٍ ہیك م ظہر ِ ٓٞكش ِرگٌش
َ رّ تٌ میك ہَ
فیعن ِء مللٍ علٍ کَ كا س ػ
َ قٛسٌ یمٌش
ؼیق اكش عقبٌ میك ہَ قْ کَ لبۓ

ُ
َ اعٛا ہیك علٍ کَ اف کَ خٌطر ہَ عٝاب
حبۓ
اكش م قٛش ہلگٍ تھر لجیق میك مرم ٛکٍ ٌُش
مللٍ ٓٞہٌف الٛیك عٌلٍ ْجٔ ٓ ٞہیك خللم گٞ
ٌُّ ٍِ مللٍ علٍ رعلت کَ ہیك پن ٌُخٛاش
ٌُّ ٍِ مللٍ علٍ ٓٞہٌف ریك تَ ک ٞرٌُ
ریق کٌ  ،اـًـ

کٌ  ،ایمٌف کٌ عٌلٍ ِو تٌش

288

كفظ قرمٌتَ ہیك جْ مللٍ پن ٓٞہٌف الٛیق تل
ہر ضٌُق اكش رؿ سَ ٕکً ہَ لحق پن ٌُش ٌُش
لت ٓٞكش ِرگٌش
ـٌم يرراق صیر ِ ٓ٠راق ى ِ
ى قبٌ ِاى علٍ ى فیػ ِاى سكال ً قٌش
يرٕضٌ مللٍ علٍ کٌ جْ ّ تٌق قرمٌتَ ہیك
ٍّ كم مت ظر م ظہر ِ سي العرش ہلٌُ
پن ْجلٍ اكش ہر م ظہر

کٍ

آهکٌش

ـٌئیك رُکي کٞ

اً ؾزٓ٠ك ـک ٞکَ لج ًٛکٞك تف ىکي ٌُش
اً یمٌئٍ اضف اقعف ہَ علٍ کٌ ُ ٌِـ ٌُؽ
ِ
ک ٞكظیُو شات رف ِاس ٌُـ کٌ اكش تلق ٕکٌش

لت ٓٞكش ِرگٌش
ـٌم يرراق صیر ِٓ٠راق ى ِ
ى قبٌ ِاىع لٍ ى فیػ ِاى سكال ًقٌش
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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كصػ ک تٌ ـٌق ٍِ کلٓ ٞکٌ

كصػ ک تٌ ـٌق ٍِ کلٓ ٞکٌ

ك تٌٌُ

ك تٌٌُ

خٌۓ

خٌۓ

َ کلضً میك ضو تٛش کل ظمٌٌُ خٌۓ
کیس
تل ٓٞائٍ ہلق ـٛا اُؾ سٌ لٝت ٌُلق
مٛد

ج تٛش

ہل ٌُ

قرآف

ك تٌٌُ

خٌۓ

َ اُؾ ٌُش علٍ رؿ سَ کہل
قْ ضىجي خٌل ّ تگ
طھمصٌُ کس کل ہَ اكش کس کل پبھٌٌُ خٌۓ
ىجُع ِو جشر

میك اعًف پن ہلگٌ اً پبٌ
ٔس علٍ كاللق پن کلٓ ٞکل ل تٌٌُ خٌۓ

گھر کٌُ ًٞؽ زل گھر كاى ہل قرمٌتَ پبٌ
ركش ٓ ٞمیرً علٍ کل ہٌ حٟھٌٌُ خٌۓ
َ خکف پن ہَ
َ ِب تٌ ہل پۓ
زلر سَ مللٍ جس
ـٌتي ج تٛش کَ

مگ ٞزؼ کل تھراٌُ خٌۓ

291

ٌُش تٌ تھٌ ہل  ،ؼیرت ت
ؾیٔ تھٌ کٞیك
ل
ہ
ھٌ
حب
د
ٌُت تل جْ ہَ کو ًس ت ٛپن ـًٌُ خٌۓ
ى قبٌ تھٌ زل نہیك زل پن ل ًٟيرجْ سَ
ُ
ُ
ع
َ اتھٌٌُ خٌۓ
اف سَ ؽبیر میك لف کیس
زلـ لَ آ کَ ْحػ مٌُؿ لَ رش ٓ ٞظو کَ
ٌُ علٍ شكضَ پن اب قْ کل ًٌُُ خٌۓ
م
َ سَ خٛا
رقٔ ج تٛش ہَ هغـ کَ ك ك تل
ِ
ہف علٍ كاللق کل ًضکـ سَ طھمصاٌُ خٌۓ
ُ
م
ہف تَ عکھٌ ہَ هغـ سَ علٍ کٍ القٔ
ُ
ؔلٍ اسٌ ٔسیٔ سَ ًٌُُ خٌۓ
اً ؾمٌ
*****
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ٌُ شب
ٌُ شب

میرا

میرا

كظیُو

كظیُو

ہل

علٍ علٍ

پنہف

ہل

علٍ علٍ

پنہف

ٌُ رـ میك رـ ہل لٍ پن ہل ہر رـ علٍ علٍ
جْ ُؾ کو ظٌ میك ظٌ شہَ اكش رـ میك رـ شہَ
کہ تٌ پن تھملَ کلئٍ کسٌ
ہلتَ پن کیلق ُٛاخـ
تھٌ

ُ ٌِغ

رـ ُٛـ

رـ

علٍ علٍ

نہسٔ تھر
آرـ

كظیُو ِو

علٍ علٍ

َ رـ سَ يرركق کل ضُٛم تل ک تٌ ؽجْ
کٞتَ تھ
تھٌ

ہر رـ
سات خٛاۓ ٌُؽ

كشر

غیسٌ ِو

يرتف علٍ علٍ

سات ٌُؽ
کٍ م ظہر ہَ
ِ
خٛا

کٌ

تل ِش

ىخشف

تل ِش
ُ
ن
ٌُّ ت ِ ٛزؼ کٍ اف سَ شہَ کیلق پن ببغـ

علٍ علٍ

فیػ الہٛي کَ لٍ پن ہَ پنہف علٍ علٍ
*****
*****
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ٌُعلٍ صیر
ٌُعلٍ صیر

ِ

خٛا جسبیق کٌ ہَ كاس طو
ِ

خٛا جسبیق کٌ ہَ كاس طو

ًضکلیك آـٌف ہل أسٌ

ِرکھٌ رك شاطنن

آة کَ اكغٌػ ٌُ ممکق ہَ اً ـ ٌِم عٞٓٛ
ضًس ـ ٌِم اِب تٌء تل آة ہیك ُِ ٛش مبیر
آة ہٌ ہیك ؾرش سَ ٌُ قرش آقٌ تَ ب ؽیر
آة کٍ ٔسبت ٙہَ ضٓ ِ ٞضٌُق طت ٙك ًسٌ
اً اتل طٌلٍ کَ رلیر ہَ ہمٌشي التجٌء
طٌلٍ امٛار ہیك ہف صمہر ػیر الیسٌء
ِ
آقیلق تَ ہف کل گ
كصٌ يرـلیك
َ
ہ
را
ھی
ِ
َ
ن
ٌت غف ضہٌق أسٌ ضہٌق میك رش ہیك
ہل ْ ج ِ
َ اب خل ٛاً اك تٌ ِر ػیرُ ِـ امیك
آ پۓ
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ہل گ تٌ ہَ رش ِر رّ تٌ سَ ہمٌشا رؿ مللؿ
َ نہر ِ پیلؿ
کسبب ٌِ غف ہَ تھیلش میك آ پۓ
ہر رعٌۓ قلْ ہل اً قٌ ِْ ٙؽبیر قیلؿ

َ زل رہر میك ہَ ى ركا
يرض ہَ أسٌ ىجھ
َ
زل پیمٌش تھ

ضیق

الع تٌء

رلیر فبیر
ِ
ُ
َ آقٌ ش قٌء ٌُئٍ ق طٌء
اف کٌ غٛقَ ہل ىجھ
ٌُعلٍ ع قٛم کسٌء جْ ہف پن ہل كق ُِ لغٌء

َ آـٌف كم تھٌ آة ہل خٌجٔ شكا
ک دتۓ
ؾرض خٛهٔ ہَ طھڑا رّ تٌ ہمیك نہر ِ خٛا
جْ ہمٌشي قیر میك آتَ ملؾ نہر ِ صماؿ
د
َ ٔشریػ اس رـ اً علٍ زلش حغٌؿ
ى پۓ
َ آقٌ عٝاب قیر
ک دتۓ

کٍ ًضکـ ْجٌؿ

294

آ ٔ ِش ركضذ سَ ہف قْ کل ْجٌٌُ ٌُعلٍ
شك ِض ىخشر خل ٛمیك ہمکل ٔسٌٌُ ٌُعلٍ
عٌػبلق کل خٌـ کلٓ ٞتھٌ ًٌُُ ٌُعلٍ
پن كم رش ہَ کو ضہٌق آتَ ہیك قٛسٌ صػ ٕصػ
َ مللٍ علٍ اعلٍ مرػ
کٌش خٌغـ ہل ىجھ
َ خٌتَ ْحػ
ؔن کل مل
قیر کٍ خٌ تھٌ جسین
*****
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ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

اً خٛا کَ كلٍ ٌصطفٌ کَ كصٌ
ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

نۂ خ ٛسَ ضٌُرم ٟٓه گبٌ ہَ میري ُ ٛخٌلٍ
گ
َ اً لص ِق اـًـ کَ مٌلٍ
مٛر قرمٌ پۓ
میري طھملٍ شہَ گٍ ٌُ علٍ جس كقُ ُؾ خٌلٍ
تل پن کہ تٌ شہلٕگٌ تھٌـ ک ٞشكضَ کٍ میك خٌلٍ
ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

خٛا کَ صیر ہیك  ،صیر خٛا کٍ ٌُت ک تٌ کہ تٌ
ِ
ُ
ا کھٌصا آة تَ اہلل اکیر ٌُب ؽبیر کٌ
علٍ صیر خٛا تَ
ِ

جْ ِّتُصیری

کل ک تٌ ضُٛم

كہٌ ضُٛم ہلا اكش ضُٛم ہلتَ ہٌ پن تلؿ اتھٌ
ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ
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خٛاۓ ٌُؽ تَ زلر سكل ً قٌش ِاف کل ؼ تٌُّ کٍ
ِانہیك ّ تٌہٌ گبٌ ِببٌ عہیس ٌِم شـٌلُ کٍ
خٛا تَ ِاُکل ركلُ ري لجٌػٔ کٍ لجٌكت کٍ

تل تھر ہر رـ شہَ خٌشي ضٌُق ٓٞکیلق پن اُمبِِّّ
ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

کٍ

ٌُ علٍ

ُ
ت
م
پن م هغ ٛہَ ر ِش هغ ٛسَ رامق کل ھر خٌلق
علٍ ٓ ٞخٌف ركق جْ علٍ میك ٌُـ ک ٞخٌلق
ؾرض عہر ِ ْحػ میك میك خٌک ٞرّ تٌ سَ گٝش خٌلق'
ٟٓة ک ُِ ّٞٓ ٞج تٛش پن پن کہو ک ٞمیك ير خٌلق
ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ

٭٭٭٭٭

ٌُ علٍ
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َ ہیك ہف
ٌُ علٍ ٌُ علٍ کہو کَ حبۓ
َ ہیك ہف
ٌُ علٍ ٌُ علٍ کہو کَ حبۓ

َ
ٌُ علٍ ٌُ علٍ کہو کَ ير خٌِب تگ

ـٌشً الجٌش عٌلف کٍ اقًـ ہل

َ
ـٌشً رشٌُلق کٍ گ ٞك تٌہٌ پۓ

اشض ك اقًؽ اكشاؼ یق خٌۓ گٞ

َ
تھر تھٌ ـ ٌِف علٍ پن شيف ہل ـک

َ شہیك
شات رف يرر كضف تلق ہٌ لکھۓ
ـ ٌِف ج تٛش یفب تٌ پن لکي
رػ ّ تٌُّ ل تٌ
جس تَ ْجیق میك م ِ
زل علٍ کل مً ک تٌ کسٌ کل ِمً

َ
ٌُِب تگ

ُچ

م کَ و تٛاف میك ز ِؼ كغٌُّ ل تٌ
زل علٍ تَ رٌُ ک تٌ کسٌ تَ رٌُ

َ
زؼ کٍ خٌطر علٍ اّ تٌ مر رً گۓ
َ
گھر تھٌ اّ تٌ پن ریك پن ل تٌ خٌِب تگ
ْج ِـ ج تٛش تھٌ ج تٛش کٌ م ظہر ہلا
ْخن ْخن لجٌػٔ میك و ت ِـ علٍ

اؽ جصق اؽ جضیق ـٌ رلیر ہلا
کلئٍ اکیر

ىخصق ك ٌُؿر ك ٌُك ِش ری ِق زؼ
َ
پن علٍ كالَ ہٌ ـٌشً کٌـ آِب تگ

ہلا

کلئٍ اصعر ہلا

298
ق ِْ معراح

اقًؽ ٌٓ ٞصطفٌ

َ پبٌ ٌصطفٌ
سز ر ٓٞرم کھڑً تھ
ِ
اّ تٛا

ق ِْ معراح اقًؽ ٓ ٞيرٕضٌ
َ خللم یمٌ يرٕضٌ
ٔس ٓٞرم تھ

اپنہٌ ہر خگو ہر ٌکٌق

َ
ضہٌق ریکھم علٍ ہٌ ب ظر آِب تگ
ركش پیلت کٌ اصماش ہل
زل کَ
ِ
ُ
ن
ت
َ
شق کٍ ع ؼیف کل ؽبیرّ تـ ا ھ

كم ک تٌ ىچ تٌح کٞسٌ ك رشٌُش ہل
جس کٍ تھمک ٞمیك ِکشرا کٍ مرکٌش ہل

ٔس كىۓ رلٍ ِاف کل م طللب ہَ
َ
جس سَ ُگ ًٟم قٛش فبلش خٌِب تگ
ُ
خ
آح ہَ اف کٍ رعلت کٍ ـٌف لٍ
ـٌشً عٌلف کَ ًضکـ کسٌ ہَ علٍ
ُ
م
م
ہ
ن
شق کَ ٌُػٖ پن ػهٔ ہَ کل لٍ
ِاف کَ راعٌ ہَ ملىٌُ فیػ الہٛي
جْ تھٌ ًضکـ ؾمٌلٍ کلئٍ آّ تگٍ
ُ
َ
َ خٌِب تگ
ٌُـ فیػ الہٛي کٌ لبۓ
٭٭٭٭٭
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پن لؽ تلٔ کلف شکھ تٌ ہَ صماتَ تل ٓٞاب
پن لؽ تلٔ کلف شکھ تٌ ہَ صماتَ تل ٓٞاب
ہَ خٛا کٍ ؾرش پن واہلل خ تٌَ تل ٓٞاب
ّ تٛتَ خٌکٍ کل ہَ کٌقٍ كىتَ تل ٓٞاب
آك تٌتَ

کیرٌُ ہَ

آك تٌتَ تل ٓٞاب

ک تٌ مرػ ٌٌُُ ہَ عٌلف میك علٍ کٍ سات تَ
َ کعنن میك ٌُتَ تل ٓٞاب
ٔس ِٔ پیػمیر پن تھ
خٌؽ تلق گ ٞہٌتي میك لبگٌ تل ہل خٌّ تگٍ ضش
َ ہلگٌ اضف ھٌتَ تل ٓٞاب
ضتل ِش لٍ جسک
ُ
َ ج تٛش زل ہیك اُکل کسٌ کٌ زش نہیك
ف یعۓ
َ كم جشر میك ضٓ ِ ٞلِلاتَ تل ٓٞاب
ہلِب تگ
ٌُر کٞ

َ يرق ٛکل ک ٌُٞہلق رعٌء
ٌُشیکبۓ
نع ٛيررف قیر میك خللم ِرکھٌتَ تل ٓٞاب
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خـ کٞك ًضکـ میري ًضکـ میك ہف تَ جْ کہٌ
ُ
ًضکلیك خـ کٞتَ کل اس كقُ آتَ تل ٓٞاب
رؿ پن ک تٌ كہف ك گمٌق گ تٛا ق ِْ معراح میك
جْ شبٌ ِٓ ٞرم سَ اؾم ٛتَ غٛاتَ تل ٓٞاب
َ اپبٌ اب عہٌرت ہَ قرٍّ
آة قرمٌتَ تھ
مٌلؾ اصیر ہلتَ جِس رـ قٛاتَ تل ٓٞاب
تلطھ تٌ تھٌ گ ٞکلئٍ ک ٌُٞہَ کیلق ُللاش تیز
م
ضرامءِ لجف پن کہ تٌ تھٌ ٓٞاتَ تل ٓٞاب
آف ک ٞيرعٌپیلق تَ ظو کٌ ُکٟا تیرھق
لؿر سَ جِس رـ ر ِش اقٛس پن آتَ تل ٓٞاب

َ
رش سَ تھٌ رتلاش سَ تھٌ آئٍ شكتَ کٍ غٛا

گھر میك جْ اہلل کَ ٔشریػ ىتَ تل ٓٞاب
ضسف کَ اكٓ ٞلگٌ جْ ضسف پ ِیغ ضہر کٌ

ُ
لجٛمءِ زؼ سَ تھً ک تٌ مر اتھٌتَ تل ٓٞاب
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ُ
تھب تؾ کِ ٞو تِ ُٛـ مر شكد اىمیك تَ آم کٍ
جْ ب ظر آئٍ لہل میك ٓ ٞق تٌتَ تل ٓٞاب
ُ
صیر ك فبیر جْ ىتَ اتھٌ ک ٞـٌم کل
ہل گ تٌ مٌتف مرا ركلُ مراتَ تل ٓٞاب
ضسف زل کھٌٌُ تل تھٌ اكِیسمیك شٌغٌف کٍ
كاهعن ایکیسمیك ٌُش ْٚ

ٌُتَ

تل ٓٞاب

ْجٔ ٌُ ّ تٛم پن کیلق اخًص کٌ ہل مؤمیل
لَ رعٌء فیػ الہٛي کٍ ک ّ ٞتٌۓ تل ٓٞاب

٭٭٭٭٭
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پن صمج تٌ ہٌ ػیٖ ہَ کہٌق کہٌق ہَ علٍ
پن صمج تٌ ہٌ ػیٖ ہَ کہٌق کہٌق ہَ علٍ

ضہٌق ضہٌق تھٌ خٛا ہَ كہٌق كہٌق ہَ علٍ

علٍ قراش ہَ رؿ کَ ـ
کلف خٌق ہَ علٍ
ِ
شاجٔ ضہٌق ہَ علٍ
علٍ علٍ ہٌ کہل
ِ
کہیك

امی ِق

پیمیر کہیك ی لی ِق
کہیك ہَ لہخن ِو رلکش کہیك ضٌُق ہَ علٍ
خٛا

ضمیك کَ راشك میك ہَ تل ٓٞاب کَ خللً
قلؾ کَ خٌُ ٛك تٌشكق میك صل كسٌق ہَ علٍ
پبٌ ٕکٌش شہَ ہیك

م ق ٌِـ ؽبیر سَ

عکسٔ قت ٙمیك ّ تُٛـ ہل کہٌق ہَ علٍ

يراریك ملبٌ ہَ اس ٌُـ کَ عہٌشً سَ
قیللیٔ کٌ رك عٌلف میك اؽ ٔسٌق ہَ علٍ
٭٭٭٭٭
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پن مٌٌُ کَ رامق زل خٌلٍ ہَ میرا
پن مٌٌُ کو رامق زل خٌلٍ ہَ میرا

پن مٌٌُ میرً ٌُس ركلُ نہیك ہَ

مگ ٞـٌشي رّ تٌ میك حببٌ ہَ ركلُ

میرً اُؾ آ ٔسمق کٍ قیهٔ نہیك ہَ

ع
علٍ سَ پن ن لیف ىجھکل ملٍ ہَ

ضہٌق طھمص رً ہمبِّ

رؿ كہٌق تھر

قرٌُّ تٌق

خٌہبٌ ہَ

دىیٔ

ط

تل

میري

ہِّمبِّ

رؿ میري ضُٛگٍ ہَ

َ ضُٛگٍ کٍ ؿركشت نہیك ہَ
ىجھ

پ ِن

پیغ

ِیسٌّ تٌق

خٌہبٌ ہَ

ج
جٌف كقٌ میك
ِ ھ ھؾ خٌۓ زل امت ِ

کلئٍ اكش شبٌ ہَ دىیٔ نہیك ہَ

ع
شكد ؼ تٌرت
َ
ہ
ٔ
ی
کٍ
لٍ
ى
د
ِ
نہیك کٌـ آ ّ تگٍ کلئٍ ؼ تٌرت

علٍ کٍ دىیٔ ہَ ایمٌق کٍ ركلُ

دمحم کٌ قرمٌف ہَ اہ ِـ ایمٌق
َ آل ج تٛش کَ ینضو قٛـ ٓٞ
خل

زل رؿ میك علٍ کٍ كىُّ نہیك ہَ
َ ج تٛش كہیك زؼ شہبگٌ
خٛھر ہل ُگ
ت
َ کٍ کلئٍ ؿركشت نہیك ہَ
ھٹکۓ
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ملح طمقٌق سَ ل ٌُٟشہلٕگٌ
میك ہر ِ
ٌػبیٔ کَ طمقٌق سَ رامق ْجٌٌُ

علٍ کَ عہٌشً پن خل تٌ شہلٕگٌ

علٍ کَ عًملق کٍ ن ظرت نہیك ہَ

علٍ کٍ كىرت تھٌ خٌلؼ کَ گھر میك

علٍ کٍ عہٌرت تھٌ خٌلؼ کَ گھر میك

دمحم کَ نع ٛاہ ِـ ایمٌق میك مؤمق

کسٌ کل خٛا سَ تلق قُریتِّ نہیك ہَ

*****
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پن

پن

كظیُو

كظیُو

میرا

ٌُعلٍ

میرا

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

ٌُ علٍ
َ ًضکـ کسٌ ء ٌُعلٍ
ك تک

ٌُ علٍ

آة ّ تٛا ہلتَ گھر میك اللو کَ
ش ّ نن

زلب

مً

كق ُِ ًضکـ میك یمکل ٕکٌشً پبٌ

آة

ٌب
ُ ِ

مّٛنن

علف
ِ

ؽبیر

ِقتٙ

صیر

ـ ٌِم معراح ٓ ٞج تکٍ معراح ہل

ِ

خٛا

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

ى ق بٌ

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

خٌجٔ شكا

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

ظ ِو

ُ
ـ
ا کٍ ُگٟي پبٌ ٌُـ جس تَ ل تٌ
َ
ك تک

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

پ بٌ

میرً

ہل

کسٌ ء

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ
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َ
ىکي طمقٌق ہل تھر تھٌ پن گھیراِب تگ
ہیك ضٌُق ٓ ٞغٛا ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

ک تٌ ؼ تٌرت لجٌػٔ ق تٌػٔ تیري
يرج تٌ

يرج تٌ

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

ًضکلیك ُـ میك میري تلق آـٌق ہلئٍ
ٔس میك ک ٌُٞشہٌ ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

ُ
جضکٌ مللٍ ہلق میك اهکٌ مللٍ علٍ

پن پبٌ تَ کہٌ
مللٍ فیػ الہٛي شك ٕؾجٔ شہَ

ٓٞصمق غٛتلق ـٛا ٌُعلٍ

ٌُ علٍ

كصػ ج تٛش جسببٌ کٌ ہَ مٛعٌء
ِ
ہَ

نہٌ

٭٭٭٭٭

آمرا

ٌُعلٍ

ٌُ علٍ
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آح مللٍ علٍ کٌ مٌتف
آح مللٍ علٍ کٌ مٌتف

ہَ

ہَ

ٌصطفٌ کَ كصٌ کٌ مٌتف ہَ

َ ہیك للؾ صیر خٛا
جس کل کہۓ
ِ

ُ
ع
اس ِلٍ كلٍ کٌ مٌتف

َ
َ تھ
جس کل تھٌئٍ شصمؿ کہۓ

ُ
َ
اس پبٌ کَ اظٌ کٌ مٌتف ہَ

ُ
ت
َ
نعرم ۓ آم کیلق پن رؿ سَ ا ھ

خٌٔضی ِق پبٌ کٌ

قرش سَ ؾرش ُؾ ہَ شكتَ کٌ عُلِّ ِّ

مظ
ہر ِ

جس تَ گٞرف ک تٌئٍ لج ًٛمیك

ُ
م
ن
ق
آح اس ُ ی کٌ مٌتف ہَ

ىخشر

آح مللٍ علٍ کٌ مٌتف ہَ

کیلق پن اخًص

ہل ّ تٌ

٭٭٭٭٭

ہَ

مٌتف

ہَ

آ٠ري کٌ مٌتف

ہَ
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َ
َ میرً مللٍ پن خٌ پۓ
آقٌ پن خٌ پۓ

َ
َ میرً مللٍ پن خٌ پۓ
آقٌ پن خٌ پۓ

َ
يرعٌپیلق میك صمش تھٌ ـٌہٌ پن خٌ پۓ

َ
شسف کتجبۓ

ُ
َ
ٔظمـ ہیك غف سَ ل ت ِـ ِـٛشا پن خٌ پۓ

شكتَ ہیك طٌٓٞاف

ِّہوا

ُؔفیسٌف ہلگٍ ًسج ٛك ىخراب ٌُ علٍ
َ
َ
ضْحیر رش کير سَ ل یببٌ ہَ ریکھبۓ
ِ
َ گھٌ کَ حٞاغ آح
اعٛاءِ ریك خًِب تگ
م
م
ل
ٌُ ـٌم ای ِق جف لغلف تَ ج تٌ
ِ
َ
مٌق کٌ قراؼ کف نہیك جسبیق کَ لبۓ

َ
كٓٞاف ہلگٌ ریق کٌ کعنن پن خٌ پۓ
ٌُب ع
َ
للـ مرك ِش ب طجٌ پن خٌ پۓ
ِ
ِ
َ
گـ ہلگٍ ض ُِع ًسج ِ ٛکلٌو پن خٌ پۓ
َ
ًسج ٛمیك مر کٕٞگٌ ركٌُشا پن خٌ پۓ
َ
ِاف پٹکسمق کل طھمصکَ پنہٌ پن خٌ پۓ

تل ْج
َ گٌ کلف اـ ِؾ ِ
مٌف قٌطمن
ی
ھ
ب
ِ
َ
اً ٌُضكۓ شصمؿ خٛاشا پن خٌ پۓ

٭٭٭٭٭
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حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا
نوفٕ ٌا ھتَو ا ػو ك باكء

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

ين

كٔ ثٌَ چًل بَ ٌيجً ين

جسسٔ ٌا ٖخا رب ان راؾٕ

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

ََ
دًهھي ےن فيم بوال خَسر

پہْچي ےھچ ٌْے ظابق ا ررب

بط اج ان دف ےھچ ٌاري كقاء

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

ثنی ىيئ

رويٹ ےن منم يسٌ ،ويك دھي

ثػلوی ان دٖين ھی ارص ٌا

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

اكي ےن بمذ ىپٹا ػٕ يس

ےل فائسٔ ارص ٌوىل يس

ھباري ےھچ جسايئ ان ؾسٌٕ

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

اكگُْعٍي هشص ًٌوً

افػمار ٌا

ىلٍٕ

311

ٌعجس ٌا

كاحو ےن جاگای رود اپْا

كٔ پارظا اكي

ظويت ٖويئ فػخػْة ھتي ھج جبا

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

ھتي ثٌَ ىًںی ين زٖص ھبصي

پَےھچ ھتي كٔ كبيٕ پاےس دٖصي

اٍم رضب ىاگكي ٌاھتا ٌا

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

َ
اىهًبٕ نہي

كبيٕ ٌا گصا ےھچ ٌوىل يًل

نہخا ھتا

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

ےھچ ارسا ٖص اٍم ےبنط ان
گشرا كٔ فًَفو ان ٌَيجأ

اٌساد نصے ےھچ ٌؼلك ٌا
حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

ھبويل ےن زمخ اپْا رس ِو

كاحو ےن پالٌو دكدٖػ ٌگص

ٌويك ےن ىًںی ھی اپين خَاء

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

فضت

َك َر ِّب

جربٍو ا

رويئ

311

َ
اُسٖارو ھتَو ظب يامل ٌا

لگ دٌوا ھتَا ظب ٌعجس ان

خعْنی ٌؿَبة ھتي ثػڑپا

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

ٌؤٌَ ين ػفاية رالص جو

ھپاٹا

ھبوالےس نہاں اخعاں اْٖا

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

ان

ےنمه ھبي ِؿُب جو نصےج رسا

زایرة كٔ جنف اےن نصبو ٌا

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

مهصأ

بصٖاف دٍں

ػٕ

پہْا

اٹو

ھپاُهو

ا ٌوىل ٌفقو ين ےھچ كالء
بصٖاف ٖسل ين نصےئي كالء

دايع ےھچ يًل ان ھج اكا

ھی ػٕ پھ جٌليل ھتاےس فساء

حمصاب ٌا خَسر ےن ٌارا

٭٭٭٭٭
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كاكًُ غٛ

كاكًُ

مٌتف ملىٌُ علٍ
ِ

صع

كاكًُ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

کٞك مٌتمیلق پن کہو کَ ٕکٌ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

اً مؤمیل غف پن علٍ کٌ ہَ

ِاس غف سَ ُک ًٟکلتخن ہَ

كاكًُ

غٛ

ِبیل

دىیل

كاكًُ

ہَ ركتلق ضہٌق میك جشر ّ تٌ

مر

َ
اب ؾرش خٛا کٌ گ ٌُٞہَ

کلئیق کل غف سَ لٞضم ہَ
ِبیل

دىیل

آئٍ ہَ قلؾ سَٔس پن غٛا

مر

اً مٌتمیلق ِاس غف میك اگٞ

خٌق اپبٌ قٛا ک ًٞکلئٍ ٔشر
ِبیل

دىیل

كاكًُ

كاكًُ

تَ ـؾ ہَمکیك كم غیٔکٌ

مر

جسبیق ِبیف اب ہلتَ ہیك

خٌق اپبٌ كم شك شك کھم تَہیك

ؼ تٌس علٍ ہَ ِّصرػِّ ٕکٌ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

313

ًسج ٛمیك ک تٌ ج تٛش کل ق تـ

رامٌ ِر

زلػ آٌُ پن کجي قٌُـ کل سشا

مر

٭٭٭٭٭

پیػمیر
ِبیل

کل
دىیل

ق تـ
كاكًُ
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ىوگو رسو ظلَفة ٌا ٍلى ھتَا متاـ
ًَُ خادرٕ ھتي ایرو ےھچ اًک ا خادزو ُسھاف
جَارے كفاة پاای ُيب زٍْة جہاف

پَسا ھتَا ےھچ ھت ھتي رسو خادرٕ جو جاف

ثَارے رسو ھی نَسك ھكڑو همل ِو ِؼاف

ىوگو رسو ظلَفة ٌا ٍلى ھتَا متاـ

نَسك ٌلص اًک ےن ھت ظب ھتًك اٌاـ
بًَة ھتو اٌخو ان گال ٌا ٍسٍص ِو

رظخو رسو ھی ىَسك يشاب اىعًری ِو

ھباُيگ ےن ظب ھی يہس ُيب ان كز ٍص ِو

ھت دف ھتًك رشوع ےھچ زٌاِو رشٍص ِو

اظالـ ان رشوع ٌا جعب خادزو اھٹو

ظب خادرٕ ين ًہاں ھتي ےھچ پَساش دكظخو

٭٭٭٭٭

315

اٌة ھتيئ گيئ داٌم دكل
ؾفنی ٌا ٌويس اػًصي جمي بوىو كچَ ھن بوىط مت
بوىو نصوڈا ھچايت ان ھگاؤ كَاٌة ىگ ھت روھجاےس ُہںی

بوىو ربُذ جَارے اھوا رے بول اٌة ھتيئ گيئ داٌم دكل
ھتيئ گيئ اٌة ےب  2فصكة كَاٌة ىگ ھت جو اےس ُہںی
٭٭٭٭٭

مجَ يًل ِو ٌباح ےھچ رسوے
اٍم پخاري ىيئ ےن ھت ٌا جو ِو اٹو دٖصات ھتا
ىوھكو اٹو

دٖصي پخاري اكپص اتىو جڑات ھتا

ثَوارے اؾ نويف ھی پوھچوں چو ھتي اپ ظوں ڈرات ھتا
جؤ ِو اٹو ھگْو ےھچ ظعخو احيو يس پص نصات ھتا
نہَو كيص ھی فصزُس ٌارا ھگي ےن ھكاّڈ ٌالكے ےھچ
جڑو ھچوں اتىو ھت رالص ٌںی يًل ےن ىوھكوں ھباكے ےھچ
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ػہص اهلل املًوً اُسر رصچخا پوےت پار

كان

خعَ خعنی ےن درمه دٍخا جہس ثہي ھج نصات پػَسا
نہخا جٌلرو ظب ؾامئ ےن اے لٕ ان ػہضادٔ
ٌْادم بَوے ػہضادٔ ان نوفٕ اُسر ھپصات ھتا
رظخے بٕ رظخے لياكري ےن ٌْادم ھگص ھگص ظْھبالكے
مجَ يًل ِو ٌباح ےھچ رسوے خعَ خعنی ان ھگص اكے
ٌعجس ٌا اجْيب ٌعافص اؾ نويئ اگـ ھتي اكو ھتو
خعنی ان ھگص لصح لصح ان مجَ مجي ےن پاھچو كىو
ػری رسا ےن كبيٕ اُسر دًھكا

ھپاُهے ےھچ اٹو

ركة ھت ٌعهنی ان دؿ ٌا اكي ھت رالص دكًك
بوىو خعنی ھتي ؾاخب مجَ دك اؾ َدروٌغ رساان ےھچ
كبيٕ اُسر ھپاُهے ےھچ اٹو كظرت ھت ان پصاان ےھچ

317

خعنی ھی ا ظين زابين اُھكوں ھتي اِعوں ٹپاككا
نہَو ےھچ كٔ دروٌغ ُيب ان ھبايئ ٌٖلرا ےھچ ابكا
يًل ريَفٕ نےه ےھچ ھت ھی ےھچ دٍَ ےن ھج ھی مجباكا
ھپاٹا پہين اٹو

ھپاًُك ھكالكا ظب ےن پہْاكا

روٌو ٌعافص ےب رود ھتيئ ا دًهھي يًل ين ظریة ےن
سُُّي ياىً جايم ھی ا ىهھي يًل ين فقَية ےن
٭٭٭٭٭
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اٌری املؤٌْنی ان ػہادة ين ذنص
(ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة  -ظاد گصو فصٌاكي گَا ھت ىهھػ ھصدا ين ختيت ٌا)

َ
َ
ابَ ٌيجً ىًنی كدبة كمإٌ ِو كٔ ایر ِرش
بصو نويئ اٖوو ھتَو ھن ھتاےس ا اكاتر برش اُسر
رْجص زھص پالكي نَسك زمخ كٔ خَسر ؾفسر پص
فضت ك ِّ
رب اىهًبة نيه ےن گصا زٌںی پص ػری برب
يصش ےن نصيس جَ ےن ٌالئم ظب فصاید پاكرا ھتا
مناز پڑھخا ٌوىل يًل ےن كبية ٌا جَارے ٌارا ھتا
٭٭٭٭٭
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هپال جو فإٌ پھ نصو همل ا منك
هپال جو فإٌ پھ نصو همل ا منك

ابغ فسؾ ھتو زھصاء ِو ھت ےن نصو فبك

پو و نصو ھج دؿ ٌا ھتو راجون پص نپٹ

دؿ ّپٹ

راجون ھت ظبب ھتَا رجنو

جميط ٌا بصكى اكًھي ےن اای كٔ پارظا
نويئ ھی ھن دًسم داد ا جويئ ےن خادرٕ
جحصٔ ھتي اپ اكي ےن امحس ان دىصاب

ّضًسؾ ابران ان كٔ يصؾٕ ٌا جيئ ھكڑا

ٌاري ىًںی ھی الت ےن جاين ےن بصٌال

كٔ ابران ان گصوا ھتي زٖصاء حصت گصا

حمعَ ھتي خاٌيٕ ھتا كٔ ظاكك ھتَو محو
پہيو ا رون نَسك كٔ كابَو ين ٌشو
ھت بًس اكي دھًل ٌا اؾ ٌصد ےب ككص

ٌارا لٌلچنٕ زو ھتي زھصا ان اگؿ پص

ھج اكف ٌا ھتي كاىَو ھباُيگ ھت رس برس

كْفش ےن نيه ےن درا ٌصاای نصي هقص

چصيب چڑھي ھتي گوای ظخٍگص ين اُهھػ ٌا
اكري زمخ نصا ےھچ پٍَرب ين پاُهھػ ٌا
٭٭٭٭٭
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ظوں
اای

ظوں

ٌويك چبػاؤ

مغ

اای

مغ

ان

اابال

ان

اابال

دَُا

يس

فاٌة

چاال

ھبوال

ھباال

دَُا

يس

فاٌة

چاال

جَارے ےب ظس ٌاں ےن جوای

ثَارے خعَ خعنی امی روای

دٖوای

دَُا

چاال

پاككي

پواتان

هپْاكي

دَُا

اِعوں يس ٌھكڑا
ا

ارصي رويٹ

هنالكي

نڑپا

فاٌة

يس
ھاےھت
يس

نھالكي
فاٌة

چاال

ٖوے الڑج نون اھٹاكے

نون بُٹا نيه ےن بالكے

نون ھچايت يس اپين ىاگكے

دَُا

يس

فاٌة

چاال

ٹويٹ

چبػاؤ

ين

كعٍة

ھپويٹ

ھج ين ٌاں ٌصواےن ظويت

دَُا

يس

فاٌة

چاال

ا يًل ين

هكص

321

ٌيًون ىيئ فوج

اٌو

دروازو مت

ای ٌوت ِو كاؾس

اٌو

يس

دَُا

ھج ھتي حمعَ ھبايئ ٌوا ےھچ
ظوں ا اٌة ين جفاء ےھچ
ا انزؾ حَ

پھ

متارا

ےپ

گصاٌو

فاٌة

چاال

ظوں اؿ ُيب پص ٌَا
دَُا

يس

ٌوذم

فاٌة

چاال

درٔ

ٌارا

فاٌة

چاال

ھی

ھی مغ ھتي ھتيئ ےن ا كارا

دَُا

ػری رسا ےن رظػي ٌا ھگايل

ثَارے ىَسا متںی ھی ظْھبايل

ھوے نون ھٌلرو

كايل

دَُا

چاال

بًس

متارا

نمي ھاےئ گشر

اے

اٌاں

نمي ےنمه رسا ھی ھن ٌارا

دَُا

٭٭٭٭٭

يس

ےھچ

يس

يس

فاٌة

ےس دارا

فاٌة

چاال
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پیمٌشي میك اظمٌ سَ پن قرمٌٌُ کو آل
پیمٌشي میك اظمٌ سَ پن قرمٌٌُ کو آل
ٓ٠رُؾ لغٌ ہَ میري هٔ رٓ ٞلگٌل
َ میري ّ تٌل
تف طھیري ج تٌضً کَ لبۓ
ّ تٌش

کٞك

آگَ

میرً ىجھکل

ِرکھٌل

کٍ ؾرض پن اظمٌ تَ ک تٌ کہبٌ ہل ئٍ ئٍ
کیلق راغ ہمیك يرتَ کٌ تف رپبٌ ہل ئٍ ئٍ

اہلل

َ
ش کھ

میك ـًهٔ

آة کل رّ تٌ

اؾم ٛکٍ ٔسٌئٍ ہل علٍ

کٍ

ہل

امٌُّ

کیلق ک ٞہل گلاشا اتھٌ قرضُٛك کٍ قرقُ
ٌُُٛي سَ نہیك ہل ـکٍ کجي آحٞي خٛهٔ
ٌُقٍ شہَ زلفبل اتھٌ اؾم ٛکَ سمق کٍ
ـٌري ت مہیك ِرکھًۓ جضیق اكش جصق کٍ
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رشكاضم لعیك تَ میرً نہلل میك ِگٞاٌُ
َ لعبیلق
ىخصق کٌ ؾمـ ىجھس

تَ

ِگٞاٌُ

قی ق ٝتَ میري ِببي پن ِرشً کل لگٌٌُ
رّ تٌ میك کبھٌ قٌطمن تَ ؼیق پن ٌٌُُ
َ
قٌقَ تھٌ میرً گھر میك گ٠شتَ ہلً ر یکھ
َ
مٌق ٌُة کل آگَ میرً يرتَ ہلۓ ر یکھ
ُ
اهٔ تَ ٕکٌى ہَ ؽجْ زلب قرّنن
ٌٌُُ کٌ میرً رضمیلق کَ رؿ میك تھٌ کینن
ُ
ت
زل ىجھکل ِرٌُ ُ ٌِغ قٛؽ اـکل ھٌ طھب تٌ
ِاس ضسف سَ تھٕ خٌٌُ ہَ اظمٌ میرا فینن
نہجٌئٍ پن کجي قٛش ضمٌتَ تَ علٍ کٍ
ج ض
ج
ى
ِببٌ پن ى
کٍ
شصمؿ ؾرئٍ
ھٌ
َ
ھ
ِ
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رـ شخلٔ
ج تٛش سَ کہٌ قٌطمن تَ تلق ِ
میك تف سَ فبل آحٞي کٞئٍ ہلق كػیٔ
خٌلؼ کٌ

ہلا

خکف

خلٍ خٌّ ٍِ غیٔ

ْجل ق پن شکھ تٌ میرً ہر كقُ ش ًقٔ
َ
پیمٌشي کَ اُٛش ىجھ
ُ
رشكاضً پن آ ک ٞملؾ الملت کھڑا ہَ
أُٛضو

ٟٓا ہَ

نہلٍ پن كػیٔ ہَ میري عٌص ِؽ ٌُشي
جس رـ سَ میك آئٍ ہلق پن خٛهٔ میك ت مہٌشي
میك طھمث نہیك تللٍ کبھٌ آة پن كاشي
گ ٞکلئٍ د طٌ ہل تل کٞك معٌػ ہمٌشي
ہَ كقُ قرٍّ خٌف ٕکـ خٌّ تگٍ مللٍ
َ کٍ كم شم خٌّ تگٍ مللٍ
زل ٌُت ہَ کہۓ
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ہَ ركمري میري پن كػیٔ میرً مركش
میك صمِببٌ ہلق یمکل پن ركتلق میرً رلیر
ـٌپن میك شہَ آة کَ اً ج تِ ٛش ص قٛش
تَ ؼیق کبھٌ ہلكً پن پن ركتلق ٓٞارش
مٌرش کٍ طرد
َ
مٌ ُگ

زل

ّ تٌش

کلئٍ ػیز

ِانہیك

ک دتیل مللٍ

مبگٌ

ر دْیل مللٍ

ہَ ِیشري میري پن كػیٔ پن تھمىٌُ
َ تف آکَ لگٌٌُ
کٌىلش کَق کَ لبۓ
ُ
اكش شات میك تف میرً ج تٌضً کل اتھٌٌُ
ی
لتجٌ کَ میري قیر قیع میك ہٌ ّ تٌٌُ
َ پن کلئٍ ىش میري آکَ کَق میك
ر یک ھ
اكش ؼیر پن ـٌمـ ہل کلئٍ میرً رًق میك
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کٞئٍ ہلق رقٔ ٔطنن كػیٔ میرً آقٌ
ؽ تٛكؼ میك فیضو ہَ قیر میك میري شکھ تٌ
قرمٌٌُ علٍ تَ ہَ پن ضيزـ کٌ آب ک تٌ
کٍ ؾرض ہلق پیلؿ  ،ہیك آ ٔسمق میرً مللٍ
مؤمق

و تٌرا

آ ؾ میك ہلگٌ یك تٌهٔ

ُ
ُ
طھڑکلُگٍ اس پن آ ٔسمق کٞك گٍ میك ش قٌػٔ

ٌُش
قرمٌئٍ پن تھر ضپی ِْ ٌُ ـٌر سَ گك ت
ضپیْ میرً قرضُٛك سَ شہ تٌ تل ػیرراش

تف ـٌتي تھٌئٍ کٌ پن کبھٌ طھمصتل ِضنہٌش
ُ
آۓ زل ًُ مر تَ اتھٌ ل دتیل ہر ٌُش
ہرگ ٠پن کبھٌ مٌق کٌ خلق تھملیل

ضپیْ

َ زل ٌػبیٔ تل ظیر ک دتیل ضپیْ
نہتخ
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ِببٌ ِاسَ میك تَ ہَ ٟٓھَ ٌُض سَ ٌُى
ہَ شكد میرً جشف میك كم گیسمكق كاى
ُ
ض
ج
ى
گ
ک
ی
ھٌ ِاسَ آ ھم کٍ ِؽ تٌ ھر کٌ اخٌى
چخرً سَ کبھٌ گٞـ
ُ
َ اسَ طھٌئٍ سَ لگٌکٞ
صمئٍ ہلق تل نہل
خُکٍُ تھٌ زل ِیسٌ ہَ تل گلري میك ِل تٌکٞ

ِّہوا

میك پن

ٕکٌى

ِببٌ میري ! ِاس ىؿ کٌ رضمق ہَ ضمٌپن
فبیر کل میرً  ،ب ظر ُ ٛسَ ْجٌٌُ
ِ
ُ
ٕکلیػ تھٌ ظو ل دتیل دىیٔ تھٌ اتھٌٌُ
غٛقَ گبٌ ! مٌرش کٍ كػیٔ پن تھمىٌُ
ہر ش ْٗ میك ِاس تھٌئٍ کَ کٌـ آپیل ضپیْ
خٌۓ پن خٛھر ـٌتي

خلٍ خٌپیل

٭٭٭٭٭

ضپیْ
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آح ػیر الیسٌء کٌ مٌتف ہَ
آح ػیر الیسٌ

کٌ مٌتف ہَ

َ
َ ہیك قٌطمن ضہرا
جس کل کہۓ

ُ
ٌ
صط
فٌ کٌ مٌتف ہَ
رػیر
ِ
ُ
آح اس مو ل قٌ کٌ مٌتف ہَ

ہٌتي طھٌئٍ پن مٌشك اً ٌُشك

ّ تگف يرٕضٌ
ِ
ُ
آح اس ٌُشـٌ کٌ مٌتف ہَ

کیلق پن ہلكً ضہٌق میك صمش ك ُٕکٌ

مؤمیلق قٌطمن کٌ مٌتف ہَ

ُکُ ًٟک ًٟخگ ٞکَ ہل كً پن کیلق

مٌر ِش ىجببٌ

زلق کٌ رشٌُ شكاق ہل آیکھمق سَ

ُ
گ
ا ِـ لگلق ق تٌ کٌ مٌتف ہَ

جس پن نع ِ ٛپبٌ ہل تَ ہَ شیف

ُ
َ
اس اصیر

ُ
َ
جس کٍ ا ِـ اپنہٌ کبیٔ ہَ

َ اخًص
کہ

کیلق

پن

كاكًُ

کٌ

ِ

کٌ

مٌتف

ہَ

ًُ کٌ مٌتف ہَ

آح ػیر الیسٌ

٭٭٭٭٭

مٌتف

ہَ

کٌ مٌتف ہَ
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كاكًُ غٛ

كاكًُ

غٛ

مٌتف ملىّ تٌ قٌطمن
ِ

صع

كاكًُ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

کٞك مٌتمیلق پن کہو کَ ٕکٌ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

ٌب ضہرا کٌ
پن غ ف ہ َ ج ت ِ

ہَ خلؼ میك ہر خٌ جشر ّ تٌ

كاكًُ

ِبیل

دىیل

قْ شق ك ملؾ کٞتَ ہیك ٕکٌ

مر

کہبٌ ہیك ضپیْ شك شك کٞ
ُ
اتھ تٌ ہَ مٌرش کٌ ـٌپن

َ تف طھمص کٛھر
امٌق ظٌ خل
مر

جسبیق کھڑً خًتَ ہیك

ضہرا کل ؿش پن ؿش آتَ ہیك

اكش ؼیق نہیك ج تٛش کل سشا

مر

٭٭٭٭٭

ِبیل

ِبیل

دىیل

دىیل

كاكًُ

كاكًُ

كاكًُ
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َ شیف کو کلم تھٌ
ا ٔس

كاہلل

تلث خٌۓ

َ شیف کو کلم تھٌ كاہلل تلث خٌۓ
ا ٔس
سف ٔطنن ہلكً لٞضً ُٛف رؿ تھٌ تلث خٌۓ
تھراۓ ؾرش قرش پن اقًؽ تلث خٌۓ
ق
لْ دمحم پن تلث خٌۓ
کیلق ا ٔس
َ غف میك ِ
َ مٌشً ہیك ضہرا کَ گٌؿ ٓٞ
طٌلف طمٌ ْخ
عہزاريء شصمؿ خٛا تَ
خٌطر پبٌ کَ جس تَ

ُعکاہش

و تٌؿ

ٓٞ

سَ پن کہٌ

ِرشم لگٌ رً ِببي پن  ،میري ہل میك قٛا
اؾم ٛسَ تل لغٌص پن لَ  ،طق میري سشا
ہلكٕگٌ أسٌ

کلئٍ پن

أسٌ

کلئٍ

ہلا

َ
خٌطر كصٌ کَ ِببي پن ِرشً تھٌ کھٌ لبۓ
َ
کھٌئٍ شہٌ كم ِرشً مگ ٞآم پن کبۓ
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اؾم ٛکَ پی ِٔ ٌُؽ پن طٌلف کٌ ک تٌ ىجٌؿ
ُ
َ اتھٌۓ كم ُ ٛحغٌؿ
ایگس ِٔ طلف کیس
پی ِٔ پبٌ ہلق پی ِٔ كصٌ کٍ میك زلب زھٌؿ
قرٌُف خٌلق ٌُقٍ شہَ گھر کَ تل نہٌؿ
َ
رش پن زل ىت مٌشي تل ضہرا کجـ گبٌ
ٌُئٍ لعیك کٍ آیکھمق میك حٞئٍ زل حٟه گبٌ
ٍط پب ٌِ ٌُؽ کٍ ملئٍ ہَ
ض ِ

قٌطمن

ٌُ ِر پبٌ میك خٌف کل کھمئٍ ہَ قٌطمن
ُ
اهٔ کَ ْخسماتَ کل شكئٍ ہَ قٌطمن

فیغلق کَ ٔس گ تٌہلق کل رھلئٍ ہَ قٌطمن

یب
م
ِِّّی تَ پن ا
ب

کو نہیك صمۓ ؼیق سَ

شكئٍ ہل تف زل قٌطمن اؾم ٛکَ ئیق سَ
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صیر خٛا سَ ضہرا تَ فیضو طلْ ک تٌ
ِ
ضيزـ طلْ ک تٌ نہیك تھر ک تٌ طلْ ک تٌ
َ كم طلْ ک تٌ
ركضذ کٍ آ ؾ جس سَ ْجھ
اـکلق سَ كم تھرا ہلا رشٌُ طلْ ک تٌ
مؤمق عًـ کٌ ہَ زل ْحُو ج تٌت کٌ
تلك تٛم لج ٛمیك ہَ كم فیضو ْجٌت کٌ
جسبیق کل نہًئٍ ہَ اب ہَ لغٌ قرٍّ
شكئٍ ٕکٌ کھًئٍ ہَ كم رار شس دىیْ
ضہرا ْجھڑ کَ خٌئٍ ہَ ْجلق سَ  ،ک تٌ ٕػیْ
ِاس كقُ زل تھٌ ـٌف ِرکھٌئٍ ہَ كم ؽدیْ
َ سَ جْ لگٌ ٌُ تل ٔس ٌُر آ گ تٌ
فبۓ
مقیلؿ ركتلق ّ تٌشً ہیك اب ٌُر آ گ تٌ

333

خٌشي ہَ قٌطمن کٍ ش قٌػٔ چجٌب سَ
َ ہَ عٌلٍ ج تٌب سَ
ضہرا کٌ زلف مہک
خٌرش کٌ تلش تھ تً ہَ قٛسٌ ِی قٌب سَ
آۓ ُٛا ـًـ کٍ ہر رـ ک تٌب سَ
غٌرؼ عًـ
ؔ

کٍ ہَ رعٌ تل ِش پتجیق

ُ
فیػ الہٛي پن ٌُقٍ شہیك غٌجْ المیق

٭٭٭٭٭
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پڑٖو فاٌة ان
پڑٖو فاٌة ان

اكپص ؾيوات

اكپص ؾيوات
اےن ىو رسا يس ھگين بصاكت

ھك ھج ان رظول رسا ےھچ پسر

دمحم

كٔ جْة ان ثفاح اےن ِو يس

ھی ٌوالحْا فاٌة ين ےھچ ذات

ھيت پْجنت پاؾ ين ھج ھك چادر

ھخا فاٌة ھبي ھی چادر ٌا ظاـھت

ےن ػوھص ےھچ ھج ان يًل ٌصثىض

رسا ان ٌلاٌو

ٌشو

امئػة

ھتَا ظَسة ظالگ بئریاؤ ان ھج

ُيب

رسو

اكئْات

ھك ھج انـ يس خو ھتيئ ٌؼالكت

ےھچ ٌوالحْا فاٌة ين ؾفات
ھتَا اےن ھتاےس رسو َظَػسات

كَاٌة حيم اھين ِعو ٌا ےھچ

اٌاٌو بْو

ےھچ فالص يس ٌؼخلٕ ھی فاٌة

ےھچ كسظَة ھی فاٌة ين ظٌلت

خعْنی

ھی فاٌة زھصاء ان اُگَ ٌا اكي

ےھچ اھين متاري لصؼ ِوصات
َ
فصػخٕ ؤ نصات ظسا رسٌات

ھی يب يب رسا يس ٌْاجاة ٌا

متاري ػفاية ين نصات ھتا كات

ھی ٌوالحْا فاٌة ين } جعبَح
دمحم

يًل

فاٌة

متاري ػفاية ھی فاٌة نصےس

ُػشار ك

ھی ٌوالحْا فاٌة

پص

رسا اھين خصٌة يس بہرت ااگكے

فاٌة ظات ظات

نصا نص جو اے ٌؤٌْںی ٌؤٌْات

كَاٌة ان دف اےن بًس املٌلت
َ
َ
متارا ھج اٌواؿ ےھچ ےن ذكات
متارا

دىو ين ٌین ين ّبات
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اےن اھْا

ظچا ٍالٌو ےنب

نصاٌات ےھچ زاھصة فاٌة ين

ھٌلري ٌصادك ےن خبؼو ػخايب

اے فاٌة ٌوالحْا رب ان پاےس

بْو فاٌة ين ھج ديوة ےھچ ھت ےن
بْو

فاٌة

اےن اھْا دياة

دياجو ھك ھج فاٌَنی ےھچ

بْنی متار ا

اےن ظب بْات

اےن ابھصة ےھچ ظسا ًٌجضات

اے فاٌة جاري نصي حلوات
ػفاية يس خبؼاؤ ًَُ َظَ ػئات
ظرت ٌا چالكے ےھچ اھْا دياة
َ
ُّ
اكپص جؿسؽ نصو ٌہجات

ےھچ ابكمنا دايع بصھاف دٍَ ادسل

ھی ظب ين حمبة يس ھتاےس جناة
َ
ُھتي ھج ان ياىً ٌا نويئ ھً ؾفات

بين فاٌة ان رضإُ ان ٌاىم

ِوازے ےھچ خبيش ےن ظب ےن ھبات

دياجو ان ظو ج اٌاـ ان انئب

رساان ےھچ راؾا ےن ٌقبوط ھاـھت

دمحم ےھچ ٌْؿوص ظَف ادسل ان

ھی ػٕ ين ٌشو يس ےھچ ًَُ ٌفزصات

ٌفقو ےھچ ٌْؿوص بصھاف ادسی ان

ھی ػٕ ين} ٌشو ےھچ ًَُ ٌفزصات

ا فاٌي دايع ين خرضة ٌا جيئ

میاين

٭٭٭٭٭

جباؤےج

جو جسََسات
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ُ
قٌطمن آة کَ رؿ کل ہیك ركکھٌٌُ کس تَ
ُ
قٌطمن آة کَ رؿ کل ہیك رکھٌٌُ کس تَ
ہٌتَ ئٍ ئٍ کَ تھرً گھر کل ل تٌٌُ کس تَ

شك شہٌ ہیك ظِو کل ئیق پن عٌلف کٍ لغٌء
ُ
غف فبیر میك ضہراء کل شىٌُ کس تَ
ِ

کس تَ پن ط
رت پیػمیر
ؼی
ٌ
ت
لف
ک
ِ

ٓٞ

مر فبیر کل تیزً پن حٟھٌٌُ کس تَ
ِ
پیف خٌق ہل گبٌ پنہلش ٟٓة کَ ْحٌ
ىظوء ـٌم عکینن کل ِرکھٌٌُ

کس تَ

337

َ زلاب
تلطھم پیػمیر اـًـ سَ كم ر ّ تگ
ِ
َ اـًـ کل خٌق رً کَ ْجٌٌُ کس تَ
نبۓ
ُ ٌِـ ؼ تٌس سَ ٌُ ّ تٛم ہیك آئی ِق كقٌء
زؼ کَ رفبلش کل خٌق رً کَ ْجٌٌُ کس تَ
َ
َ ہٌ علٍ اصعر معضلـ ھیس
تیر لگۓ
ِ
َ
َ کل پن اُٛاض عکھٌٌُ کس تَ
َ ْخ
پنہ
ىش ؼ تٌس پن ظِو تل لَ ٕغ ٛش ْٗ ك الف
ِ
میرً تھ تٌ پن تیرا خٌؿ ّ تٌٌُ کس تَ
٭٭٭٭٭
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فاٌة ےھچ

فاٌة ےھچ

دمحم ان پَاري

دمحم ان پَاري

ھج ين كسر ےھچ يايل ےن ھباري

ھج ين كسر ان ػاف ان رالص

نَسم ٌصمی ھی ےھچ جاف ُػشاري

ىَية اىلسر ےھچ ذنص ھج ين

نصي رسٌة رشؼ ىَخا كسيس
ھج ان اكپص ُيب ٌؿمىف ان

نصے كصاف اُسر ےھچ ابري

ھج ان اُگَ ےن پاُھكوں يس ھجاري

چپھي ايساء ھی حمْة ااتري

ھتو ُبوة ِو ھگص فاٌة ِو

ھت ان اكپص چڑھي اٌو انري

فاٌة ٌصثىض ين رزا يس
َدر گصاٌو ےھچ فاٌة اكپص

ھكويل در ھتَا اھْا چپھاري

بوىو دروازٔ ھكوىو ُہںی جو

رظو اننھي يًل ان گال ٌا
نہي كْفش ےن درٔ

اگؿ

اكپص

لٌلچنٕ ؤ

ٌصاای

ھگص جالكٌط ٌںی ا گ ىاگري

كٔ ىًنی ھی الت ےن ٌاري
َ
چال رزنٍص ان ےھچ ا اگري
فاٌة

پص ٌؿَبة

گشاري

ٌارا

ھتي يساكة ين اًهسـ رٌلري

رويت ارصي ھاےھت پاككي

جٌلري

پٹهو ابُسھي ےن فاٌة ظوات

نصات ھتا ٌوت ين اّخواري

خعْنی ےن

پوےت

339

كسيس يامل لصؼ رات اُسر

فاٌة ين چًل ےھچ ظواري

فاٌة ين ٌؿَبة پص روجو

اُهھػ ھتي نصي اِعوں ےن جاري

يب يب فاٌة جَارے ظسھارا
ا ٌؿَبة ےن اید نصي ےن
فاٌة

پص

ھضارو

ھی

رون ان نصو اِعوں ےن جاري

ظالٌو

ؾيوات ےن پڑھےج اے ابري

انئب ےھچ ٌوىل دمحم

ھج يس ظزب ےھچ ديوة ين كاري

لُب اىًرص اھْا ےھچ دىبْس
اھْا

خعْنی ےھچ

روای

پاكري

ٌالئم ان خمسكـ اكپص

ظب اٌاٌو ٌا ػاف ےھچ َُاري
كسظَو ھتَا ؾسكٕ ےن كاري

ےھچ ازل يس ھی ػٕ ين ا ديوة

فاٌَة ين ھتيئ

اےن يارش ٌسبص يس ھص اں

ػٕ ےن كوة ھتيئ اےن ایري

افخاب ھساًة ےھچ ھج ان

فاٌَة ا خرضة ين رسٌة

ِو

اتجساري

ےل ےھچ امس ان دراري

اے میاين ظًادة ےھچ اتري

٭٭٭٭٭

341

ُ
مٌق قٌطمن کَ غف میك شكٌُ ہَ اكش شىٌُ
مٌق قٌطمن

مٌق قٌطمن

ُ
مٌق قٌطمن کَ غف میك شكٌُ ہَ اكش شىٌُ
ُ
َ اً رؿ ہرگ ٠پن تھمؿ خٌٌُ
اجسٌف ا ُک
جِس كقُ ٌصطفٌ کٍ شخلٔ ہلئٍ ضہٌق سَ
ُ
اس رـ تھٌ پن پبٌ تَ قرمٌٌُ قٌطمن سَ
اً ِببٌ ظیر کِ ٌُٞـکلم پن لٍ پن ىٌُ
ُ
اً ِببٌ میري اهٔ کل ْخسماٌُ ہلگٌ
کھببٌ ہري تھري پن ی کلم

ل تٌٌُ

ہلگٌ

ُ
َ رؿ پن اً ِببٌ تف اتھٌٌُ
ہر راغ ا پۓ

341

ُ
نع ِ ٛپبٌ شیف پن اهٔ تَ نہً زھٌٌُ
ُ ٌِغ قٛؼ کل طھب تٌ اكش شسف کجي پن کھٌٌُ
آؿ پبٌ
ِ

کٌ

کیسٌ رضمق ہلا ضمٌپن

رشكاضم قٌطمن کَ ہَ جِشف ِٓ ٞگٞاٌُ
قی ق ٝتَ آ کَ ئٍ ئٍ کل ِرشا تھٌ لگٌٌُ
ِببٌ ہَ پن پبٌ کٍ پن پن کسٌ تَ خٌٌُ
کيزكش ہل گبٌ جْ خ ٛسَ تھٌ ضٌُرم ضہراء
تللٍ علٍ سَ اب تل ىجي میك نہیك ہَ ٌُشا
کجي آة سَ كػیٔ ىجھکل ہَ ک ٞکَ خٌٌُ

342

َ پن ٌُئیك کٞك خٛاشا
تل لَ علٍ پن ا ٔس
َ طھمصك پن تف ہمٌشا
ِاس كقُ ـٌتي ر ُک
ُ
شكک ٞپن تللٍ ضہراء غٛمو ہَ پن اتھٌٌُ

نہلٍ كػیٔ میري تف سَ ہیك میرً مركش
میك صمپبٌ ہل یمکل پن ركتلق میرً رلیر
َ سَ ہر رـ مللٍ ِانہیك لگٌٌُ
َ گل
ا پۓ
ُ
میرا ج تٌضم گھر سَ تف شات کل اتھٌٌُ
کٌىلش تھٌ کَق میك ہٌتھم سَ تف لگٌٌُ
پن میري ہَ كػیٔ آقٌ پن تھمؿ خٌٌُ

343

َ لگٍ پن شك ک ٞتھر قٌطمن علٍ سَ
کہۓ
مرٌُح گ ٞد طٌئیك کلئٍ ہلئٍ ہل ىجي سَ
ک ٞکَ معٌػ رؿ سَ ہر ِـکلم تھمؿ خٌٌُ
َ سَ ركتلق ِبیل کل تھر لگٌ کٞ
َ گل
ا پۓ
تھر ضپی ِْ ح٠یك سَ تللٍ قرٍّ ًُ کٞ
ُ
اً ِببٌ ظیر مٌرش رّ تٌ میك تف ِرکھٌٌُ
ِ
ؾرش خٛا ہَ کٌّ تٌ لٞضً میك ہَ ضمیك تھٌ
ِ

خـ ري ضہٌق سَ ہٌتَ لل رػیر پبٌ تھٌ
ِ
مٌتف کٕٞگٌ ہر

رـ ضہراء کٌ پن ضمٌپن

344

ُ
َ ہیك
َ ہٌ ىکھم شیف عہ
اهٔ کَ كا س ػ
َ ہیك
َ تھٌ ہیك اكش رشً تھٌ لگ
کھٌتَ طمٌ ْخ
ُ
شّنن پن قٌطمن کٌ پن رضمیل تَ خٌٌُ

راعٌ ہَ پتجیق کَ عٌلٍ قٛش پن مللٍ
غير حؿر ق طٌء ک ٞمللٍ کل اً خٛاٌُ
َ
اً خٌف اپبٌ ارئٍ  ،مللٍ پن تف ل تٌٌُ
٭٭٭٭٭
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زھصاء ھی ھاھتو يس رويٹ پاككي
زھصاء ھی ھاھتو يس رويٹ پاككي

خعْنی ےن اپْا ھاےھت نھالكي

پوےت هنالكي نڑپا هپْاكي

هشضادٔ بَوے ےن ےلگ ىاگكي

اِعوں ِو ػُؼو ٌوىل يًل ےن

ايپ ےن ارصي رسٌة جباكي

ػًَة يًل ان ھص اں ےھچ فائض

زھصاء ان اِعوں ين كٍَة بخاكي

ٌوىل ٌفقو نہػ ےھچ جٌلرے

بئریاؤ رويٹ ھگص ٌا بْاكے

ٌؤٌَ ان ھاھتو ٌا بصةك ھگين ےھچ

ٌوىل ان فصٌاف ٌاےھت چڑھاكي
*****

346

پیعٌـ ٌصطفٌ

کٌ

ك تٌئٍ ہَ قٌطمن

پیعٌـ ٌصطفٌ

کٌ

ك تٌئٍ ہَ قٌطمن

َ
د ؼۓ

میك سك ال ً قٌش ِرکھٌئٍ ہَ قٌطمن

َ پبٌ کَ خٛا کٌ پن تلش ہَ
قرمٌتَ تھ
اظہٌش ہَ  ،طٌھرم ہَ ظہٌشت کٌ طمش ہَ
ُکٟا میرً خگ ٞکٌ ہَ رؿ کٌ مركش ہَ
زل قٌطمن سَ ركش ہَ شسهٔ سَ ركش ہَ
م
شصمؿ زؼ کٌ ّ تٌئٍ ہَ قٌطمن
غٛ
ه
ِ

347

صیر خٛا ع
رؿ ٌصطفٌ ہَ پن
َ
ہ
لٍ
ِ
ِ
ضًس الؾحٌ علٍ ہَ تل ُٛش الٛظٌ ہَ پن
ُ
نہر ِ لجٌ علٍ تل ر ِش تَ نہٌ ہَ پن
ًضکـ کسٌء علٍ ہَ تل ػیر الیسٌء ہَ پن
شطنن علٍ سَ اّ تٌ

پبھٌئٍ ہَ قٌطمن

شصمؿ ٌُؽ ہَ شّنن ضہَ مرػ
پی ِٔ
ِ
صمہر ہَ جس کٌ قٌ ْ ٙؽبیر  ،ظ ِو ْحػ
َ خلػ
شب تَ جصق جضیق سَ جسکل ر پۓ
کہًئٍ پی ِٔ قٌطمن ضپیْ تھٌ ہر طرػ
تلق ٌُغ میك تھمؿ لجٌئٍ ہَ قٌطمن

348

ایمٌق

کٍ

ٌُشگٌم

پیعٌـ

ری ِق

زؼ کٌ ك تٌئٍ شہٌ پیلؿ

ِب تٌر

کمر ك مر

لجٌئٍ

شہٌ

پیلؿ

کٍ ہًئٍ شہٌ پیلؿ

ٌُطـ کَ ؽبیركق کل ِگٞائٍ شہٌ پیلؿ
اكش اـؾ سَ حٞاغ خًئٍ ہَ قٌطمن
ب ظہیر کٍ شرا میك ہیك يرتف کٍ ـطوبیك
ق
ع
و
بیك
لببٌ ہلئٍ ہَ تلش میك زلا کٍ

َ ـٌشم کٍ خٛوبیك
َ كا س ػ
خٌؿر ہَ جسک
ؾزـ ك ؿمـ میك ریکھٌ خْٛخن کٍ ہوبیك
اؽ

میمرر

م قٌـ

ّ تٌئٍ

ہَ قٌطمن

349

َ ن عیر
َ لجٛم کبۓ
گھر سَ ملؾ پن خٌتَ تھ
َ ن عیر
آتَ پن ػیرّ تـ تھٌ رك تؾ ر پۓ
َ
َ ن عیر
رش سَ گ تٌ پن کلئٍ کبھٌ کجي لبۓ
ىخركـ

زل

شہٌ تل

َ
گ تٌ كم حبۓ

ن عیر

َ سَ ِرىئٍ ہَ قٌطمن
مٌُگل کو مٌ یگۓ
َ طلف ِاس قٛش
ضہراء تَ ضُٛگٍ میك عہ
ُ ٌِغ قٛؽ پبٌ تَ ِرٌُ كم تھٌ طھیق کٞ
َ کٌتلق سَ گلہر
قی ق ٝتَ ِرشً مٌشً طھۓ
َ ضكش سَ ضہراء کَ گٌؿ ٓٞ
مٌشً طمٌ ْخ
َ خٌئٍ ہَ قٌطمن
رّ تٌ سَ ش ْٗ ك غف لبۓ

351

َ ہمیك شہ تٌ قیلؿ ہَ
رّ تٌ میك ِاس لبۓ
رّ تٌ تل پن پیلؿ کَ قٛملق کٍ رھلؿ ہَ
ِاف کٍ كى ہَ رؿ میك تل لج ًٛقیلؿ ہَ
كشپن تل ـٌشً ِر یق کَ رعلً ِلضلؿ ہَ
صمٌُ ہلا

ٕػیْ

حگٌئٍ

ہَ

قٌطمن

ٟٓھک ٞہزاش مٌم سَ زل اُؾ شات ہَ
ہف کل ملٍ پن ہف سَ دىیٔ کٍ ٌُت ہَ
آٔسمق سَ قٌطمن کَ ہمٌشي ْجٌت ہَ
ىخشر کٍ تیز رھلة میك ـٌپن پن سات ہَ
کلٓ ٞقٛـ

قٛـ

پن ًُئٍ ہَ قٌطمن

351

مللٍ ؿر ْ ٙپیلؿ کٍ اؽ رف

َ
ّ تٌِب تگ

لی
ت
ب
ِ
ٔ
َ
اكش غیٔ ا قیع کل پن ا سٌ لجٌ گ
ضہراء کٌ

اكش جضیق کٌ مٌتف

َ
آٔسمق نہٌ کَ ا پۓ

گ تٌم

َ
کٞاِب تگ
َ
ْخسماِب تگ

ریکھیك کو کٍ ہمیك پن ِرکھٌئٍ ہَ قٌطمن
ؔمٌ پن فیػ ریك
راعٌ ہیك قٌطمن کَ جسٌ
کہًتَ ہیك پن قٌطمٌ ـل طٌف ٌُلی لیك
َ ٌُص ہیك مبضلص فیػ ریك
ٓٞہٌف ریك تھ
مو وبیك
ـٌۓ میك قٌطمن کَ شہیك پن ِ
ملئٍ رعٌء کَ ِاف پن ل تٌئٍ ہَ قٌطمن
٭٭٭٭٭

352
اظہٌ ِش

تل ِش

خٌل ِؼ

اکیر ہَ

قٌطمن

اظہٌ ِش

تل ِش

خٌل ِؼ

اکیر ہَ

قٌطمن

پی ِٔ شصمؿ ضكصنء ج تٛش ہَ

قٌطمن

ٌُشك جصق

جضیق کٍ مٌرش ہَ قٌطمن

ىخشر کَ شكض ـٌ ِهع ىخشر ہَ قٌطمن
زل غٛؼ ك رؿ سَ قٌطمن ضہرا کٌ ٌُـ لَ
رقٔ خٛا خٛا کٍ كشف ہٌتي تھٌـ لَ
ِ
غیٔ علٍ کَ گھر ہَ تل ضپیٔ ہَ قٌطمن
گـ ہَ جصق جضیق تل مٛجٔ ہَ قٌطمن
قْ ٓ ٞؼ تٌق پن تیري لؽ تلٔ ہَ قٌطمن
طٌػٔ شصمؿ کٍ تیري طٌػٔ ہَ قٌطمن
َ
شّنن ْجھ

ِمً كم کسٌ کل ِمً نہیك

ح ٠تیرً اكش کلئٍ تھٌ ػیر الیسٌء نہیك
اهٔ تَ

قٌطمن کل ك تٌٌُ ـؼْ ک تٌ

353
طلف ك شیف کٌ ٌُب ِگٞاٌُ ـؼْ ک تٌ
ِرشً

لگٌۓ زلف نہٌٌُ ـؼْ ک تٌ

گھر ٌُشتلق تَ آ کَ خًٌُ ـؼْ ک تٌ
ُ
لعیٔ خٛا کٍ جشر ُؾ اس ُ ٛحغٌؿ ٓٞ
َ مٌشً ہَ ضہرا کَ گٌؿ ٓٞ
َ طمٌ ْخ
جشۓ

شكطق ضہٌق میك آة کٍ ہَ ـٌف قٌطمن
ک ٌُٞہَ

قٛش

آُکٍ

قرآف

قٌطمن

میك ک تٌ کہلق نۂ ہلق ٓٔٞسٌف قٌطمن
تھر تھٌ پن میرً لٍ پن ہَ ہر آف قٌطمن
ًضکـ کسٌ کَ غٛقَ میك ًضکـ کل خـ کٞك
كق ُِ

مٛر ہَ

قٌطمن ضہرا مٛر کٞك

*****

354

َ آ ٔسمق
مٌق قٌطمن ضہراء زل سُع کٞتَ تھ

َ آ ٔسمق
مٌق قٌطمن ضہراء زل سُع کٞتَ تھ
ُ
م
َ کَ آ ٔسمق
پن مللٍ هغـ ہیك انہیك فیس
ت
ھ
َ
جْ ُ ٌِـ جضیق آٌُ ہَ آ ٔسمق نہیك مۓ
ش
َ ہلۓ آ ٔسمق
َ ٓ ٞشۓ
ىخشر میك قیع ہل ُگ
ِاؽ تل غف فبیر سَ اكش رُ ٛسَ تیري
ِ
َ آتَ ہیك ِاف آیکھمق سَ آٔسمق
زلش ہلکَ خل
رُٛاش سَ ہل خٌئٍ ہَ آیکھیك میري ٓ ٞتف
جْ اكح پن القٔ ہل طھلؾ آتَ ہیك آ ٔسمق
رُٛا ِش

م

هغـ

اسعٌش لکھیك

سَ ہلا

أسٌ

ػبٌ میك

َ آ ٔسمق
ملئٍ کٍ طرد آیکھمق میك سٌکٌ کبۓ
ـک ٞمیك تیرً کبیك ل تکق
ال قٌظ پن کٞ

َ آ ٔسمق
ٌُۓ اراء ک ٞگۓ

355

َ کلئٍ شام تل تیري
ًضکـ میك نہیك صم طھ
َ ہیك زلر ؾرض پن آ ٔسمق
ٕضلٓ ٞسَ ک ٞر پۓ
اـ ِؾ غف فبیر سَ ہلئٍ ہیك كصلء تلق
ِ
شكتَ ہلۓ آیکھمق کٍ ًس ٙکٞتَ ہیك آ ٔسمق
ؔ زل تیري مٛد مرائٍ
ک ٌُٞہَ پن ـٌکٞ
اسعٌش ب ظر آتَ ہیك خٌُٝت کَ آ ٔسمق
*****

356

آح

امٌـ
ِ

جصق کٌ

مٌتف

ہَ

آح

امٌـ
ِ

جصق کٌ

مٌتف

ہَ

کٌ

مٌتف

ہَ

مرك ِش صیز

یق

جس کٌ ُک ًٟہلا ہَ ِضہر سَ رؿ
ُ
مٌـ ضمق کٌ مٌتف ہَ
اس ا ِ
زل ضىجھ تٌ تھٌ
ُ
آح اس گل تٛف کٌ

ركقٔ رضمق کل
مٌتف ہَ

تیر جس کَ ج تٌضً ٓٞ

تآَ

ہٌتَ گلگلق کَق کٌ مٌتف

ہَ

ٌصطفٌ کٌ گـ

زل ہَ گل٠ا ِش
ُ
آح اس گل تٛف کٌ

مٌتف ہَ
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کیلق پن تھٕ خٌتَ آح فیغلق کَ رؿ
ُ
عٌص ِؽ سك المیق کٌ مٌتف ہَ
صلشت
ِ
آح

گـ
ػتخن

گ ّ ٞتٌق خٌؽ

کٞك

رہق کٌ مٌتف

ہَ

يرر ك ضف میك پن کیلق ہل جشر ّ تٌ
مٌلؾ يرر ك ضف کٌ مٌتف
ِ

ہَ

کیلق پن اخًص اـؾ زلق شكتَ
آح

امٌـ
ِ

جصق

کٌ مٌتف ہَ

٭٭٭٭٭

358

اٌاـ هپال خعَ ُيب ين  ،ھكاف ان گوٖص الكٍَة
(ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة -جَوارے پَسا نصي رسا ھی  ،ا دَُا ےن كسرة ھتي )
اٌاـ هپال خعَ ُيب ين  ،ھكاف ان گوٖص الكٍَة
ھبَس رسا ان خلَيق ٌؿدف يصش ےن نصيس ين زٍْة
ػری رسا ان جگص ان ٹهڑا ،ؾو ة زٖصاء ين ؾو ة
رسا ٌا ظوں اخامتؿ نَسم ااب دمحم ھی حمْة
ظوُيپ دَُا ًٌوًة هامل ےن اٖوي ھتيئ الچاري
َعص گشاري حمْة اُسر جويئ فيم ين ادابري
خعَ ےن زٖص دٍا ھتي دًسك ،زٖص ھی جَارے نَسك اسص
جگص ان ٹهڑا ھتَا بسف ٌا ثَوارے بوال كٔ رسو
رسا جًايل جَو ا ٌارو  ،بَجا جَو ھتي ےھچ بصحص
ھج نيئ گشرے اتري رويش ٌا ؾرب نصوں ھچوں ٌںی ھت پص
رمحة نصےج كرب ين اُسر ٌاري الش ےن پصواےن
اٹيو نيه ےن ظسٖارا پوےت درس اىيه نصوا ےن

359

ٍصض ےھچ ا ٌشنو ھتي ےل نويئ ياكو يربة ٖصدا ٌا
ظوں ا حمْة پڑي هناًة  ،خعَ هجاں ان ًهخا ٌا
هپاڑ اكپص پڑے جو ٹهڑا ٹهڑا ھتاےئ ھی ؾسٌٕ ٌا
ىَهَ پوےت نصي ھن ػهوي  ،جَوا ٌا ےن ٌصوا ٌا
راىق ھتي اىخجاء ظوں نَسم اپ ھی ككت رخية ٌا
ٌؤٌَ ٖوےئ جو ِلغ جو نصےج ا ظریة ےن مهػة ٌا
٭٭٭٭٭

361

جًسٔ خعَ ين بئریو ھتي اؾ ِمفٕء خصاـ
(ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة -ھج کويئ برش ين اُھكو ھتي اِعوں ھجٌل کصے )
جًسٔ خعَ ين بئریو ھتي اؾ ِمفٕء خصاـ
نہالٌو ػاـ ھتي كٔ ربُشٕ ےن ا پَاـ

پػھعالكي ػايم ىوگو كٔ بئریو ےن ديئ ےن داـ
دےسي ےنت لالؽ خعَ ھی ّپٹ ےھچ راـ

جو ٌار ےج خعَ ےن ديئ زٖص ين نين
اًِاـ ٌا ٍضًس ين پاٌط جو ددين

جَارے كٔ زٖص اكري خعَ ٌا ھتَو اسص

ثَارے خعنی اكي ےن بوال اے اتج رس

ثأرری ھتي كٔ زٖص ين ٹهڑا ھتَو جگص
ظزبي ّپٹ هظو ےھچ ؾاخب ين ذات پص

ػاًس ھك نويئ ھی زٖص پالٌو دٍا ھتًك
بخالؤ روب مسجٗوں ٌںی اٖو جفاء ھتًك

الچارگي ھتي بوال خعَ امی خعنی ھتي
راٌوش رجهو دك

زبوِو ِو ےھچ جهي

ا زٖص ين خلَلة يَاں ےھچ ريف ُھتي
بص اكي هنںی ظهو كٔ جفاگص ھتي ای ايخ

نصجو متںی رضو كٔ رويب ھتي درگشر

درٌَاف ےھچ ٌٖلرا ےن اْٖا ٌا نصداگر
٭٭٭٭٭
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فب ِط ٌصطفٌ جصق خ ٌِف يرٕضٌ جصق
فب ِط ٌصطفٌ جصق خ ٌِف يرٕضٌ جصق
ٌُ جصق

ٌُ جصق

ٌُ جصق

ٌُ جصق

َ
َ زلر پبٌ ّ تٌش سَ غبکٌ رہق
َ تھ
زل م ۓ
ط
قٌطمن تَ ٌُى تھٌ ھ تـ کَ ج تکل ىحق
َ ج تِ ٛش ؽبیر ـِکق
ٌُض شق پن کٞتَ تھ
ك ت ِ ٛم طللـ کَ ّ تٌشً ٓٞارش جصق
َ جصق
َ تھ
گلر میك ضہراء کٍ جس گھر میك ُل
ُ
طھمى طھمىتَ ملؾ إکٌ ضہٌق شات رف
گھر زل شہٌ تھٌ ـٛا

خ
گو پتجیق
للم ِ

یق گ تٌ ہَ گھر كہٌ ق ت
گو صیز یق
ـ
ِ

362

ُ
ْخص ِش اهٔ کٌ کٌـ کٞتَ ظ ِو ًشرقیق
قٌضف ك ؼ ت ٛاہلل کل ک ٞرٌُ ُِ ٝش جضیق
َ ُک ، ًٟہلا رؿ کل ؼیق
رؿ کَ تہیر ر پۓ
ُ
کٞتَ ہیك فبیر زلر اف کٍ خٛائٍ پن ئیق
علف پبٌ کٌ غنہیك ِكشپن
ِ
ُ
َ شہَ طلف اكش اػ پن کہٌ كم جصق
ع ہۓ
مً كم جصق

غ
امق شق کٍ ل ٙسَ عٌـ ہلا كم جصق
ضہر سَ شق کٌ خگُ ٞک ًٟہلا كم جصق

ركش پبٌ ٓ ٞحٟہَ
خ ٛکٌ مّٛنن ضہٌق
ِ
ُ
ُ
َ
ہٌتَ اس ٔشبٌ میك جْ ِإکٌ ج تٌضم ا تھ
ُجِّلی ِّہ غیٔ مً ؼ ت ٞٓ ٛاكش زلش ہلتَ
تیر شیف
ِ

َ
َ ٌُؽ ُٛف ٓ ٞلگ
آ ُک

363

ُ
َ امٌـ
ًسلمن اهٔ کَ ہیك آة ہٌ نہل
آة پن ىکھمق غللت آة پن ىکھمق ـًـ
آقٌ

دمحم ٓٞہٌف الہٛي مللٍ اىٌُـ

ٌُقٍ شہیك ٌُ اُ ٌُ ٛؾجٔ ك ـٌر کٌـ
٭٭٭٭٭
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ٌامت خعَ ِو نصو يضٍضو

ٌامت خعَ ِو نصو

ٌامت خعَ ِو نصو يضٍضو

ٌامت خعَ ِو نصو

خق ان اٌاـ خعَ ابَ خَسر  ،جاف دمحم زٖصاء ان دىرب
ھی ػٕ ِو بط مغ نصو يضٍضو

جًسٔ خعَ ين بئریو ىًَْا  ،الچ ٌا پو ھتي دؿ ٌا ھتو نَْٕ
ٌهص ھی ػٕ يس نصو يضٍضو

چاىُط دف حم ػرب ےن پاين  ،جًسٔ ھی اپو زٖص ٌالكي
زمخي جگص ےن نصو يضٍضو

ٖریانين جًسٔ ھی ٌْاگكي ،نوزق ٌا پاين ظاےھت ٌالكي
روؼ رسا ُٕ ھتَو يضٍضو

زٍٓب يس ػٕ ھی پاين ٌْاگٌو ٖ ،ریانين ھی اسص دھكاٌو
ٹهڑے جگص ےن نصو يضٍضو

درد جگص ھتي ػرب ھتا ٌقمص ُالك ىگَ ٌا ٹهڑا هبَخػص
رّگ ػٕ ِو ظزب ھتَو يضٍضو

365

بوال خعَ ھك جيسم يس جاؤ  ،ھبايئ خعنی ےن ٌارا بالؤ
ھچَيو ا ككت ھتَو يضٍضو

الگي ےلگ يس ھبايئ ان روای ،ظوُيپ ےھچ ِؽ ےن نَسم كؾاًة
اٌص ےن پو و نصو يضٍضو

بوال اے ھبايئ نصبال جاظو  ،ھبواك پػَاظا كخو ھبي ھتاظو
ؾرب ےن الزـ رٖو يضٍضو

دمشَ ھی بًس كقاء ھبي ظخاای ٌُت پھ ػٕ ين ثریو چالای
نصو يضٍضو

نہؤو ظمت ا
ََ
ػرب ان مغ ٌا ىصزے فيم ےھچ ،خضن ٌا ظالگ خو ك ٌيم ےھچ
دف رات مغ ھی نصو يضٍضو

دايع خعَ ان روےئ خعَ ےن ،ظاـھت ھی ػٕ ان ٌامت نصي ےن
ريس ان جوػٕ نصو يضٍضو

ای رب جٌليل ےن دف كٔ دھكاكے ٌ ،وىل ان ظاـھت زایرة نصاكے
ٖصدـ دياء ھی نصو يضٍضو
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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كاكًُ غٛ

كاكًُ

مٌتف امٌـ جصق
ِ

عـ

كاكًُ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

کٞك مٌتمیلق پن کہو کَ ٕکٌ

مر

ِبیل

دىیل

كاكًُ

كاكًُ

غٛ

امٌـ جصق کٌ ہیك
غف ٌُشك
ِ

شصمؿ ضمق کٌ ہیك
رلب ت ِٛ
ِ
ِبیل

دىیل

پن غف ہَ غف ظو کٞب ك ًُ
ِ

مر

َ ہیك جصق تلق شك شك کٞ
ک ہۓ
ُ
کجي اس سَ كػیٔ ہَ کٌُٞ

ُللال جضیق کل ہَ كم کٛھر
مر

َ میك كم م طللـ آ نہتجٌ
ا پۓ

َ سَ
صیر تَ گ ل

اكش تللَ میك ہلٌُ ہلقتف سَ خٛا

ِبیل

مر

ِبیل

دىیل

دىیل

كاكًُ

كاكًُ

لب تٌٌُ
كاكًُ

367

تھر تللٍ پن ضپیْ شك شك کٞ

لل ریکھم جصق کٌ

ُک ًٟخگٞ

َ ہٌ ظو کل آٌُ
ؿش ریکھۓ

مر

اب آگَ کہلق ک تٌ اً ٌُشك

پن کہو کَ گ ّٞتٌق کل تھٌصك

ہٌتَ ہٌتَ اً امٌ ِـ جصق آقٌ

مر

٭٭٭٭٭

ِبیل

ِبیل

دىیل

دىیل

كاكًُ

كاكًُ

368

369

ق تٌهٔ ہل گبٌ ٓ ٌُٞجصق مللٍ جصق مللٍ
گبٌ

ٌُٓٞ

جصق مللٍ

جصق مللٍ

گ تٌ

تیرا

جصق مللٍ

جصق مللٍ

ضمٌتَ تَ شیف زھٌٌُ

رعٌ

سَ

نہتجٌٌُ

ہلا رضمق کٌ رؿ تھ تٛا

جصق مللٍ

علٍ کَ گھر میك مٌتف ہَ

جصق کٌ ہر خگو غف ہَ

َ پنہٌ
جضیق اب ہل گۓ

جصق مللٍ

جصق مللٍ

اُٛھیرً ہلتَ كالَ ہیك

جصق اب خٌتَ كالَ ہیك

علٍ کٌ خٌُ ٛتھر زكٌُ

جصق مللٍ

ق تٌهٔ
کلتخن

ہل
طھ تٛ

جصق مللٍ

ضہر

جصق مللٍ

371

ُکًٟ

جصق کجي ِاس طرد ٟٓتَ

تہیر ہل

میرً م طللـ کل مٌشا

جصق مللٍ

نہق شك شك کَ خًئٍ

کہٌق خٌتَ ہل اً تھٌئٍ

كاكًُ

جصق مللٍ

جصق مللٍ

ریکھم

ر قٌء ریکھم كقٌء ریکھم

ہَ ـک ٞك ظیر کٌ خللم

جصق مللٍ

اكتھٌ ضپیْ کٌ
شیف

کٍ

اپنہٌ

پن کہو کَ زكٌُ ِاؽ ٌُشم
َ
ہلا کعۓ

میك اُٛھ تٌشا

َ
گۓ

جصق مللٍ
امٌـ
ِ

كقُ

جصق مللٍ

جصق مللٍ

کل

مٌشا

جصق مللٍ

َ کس سَ میرا ِٔظمـ
کہ

کَ گھر كالل میك ہَ قٌُـ

ضكصن

جصق مللٍ

شیمگٞ

ہل

گبٌ

جصق مللٍ

٭٭٭٭٭
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كم فب ِط ٌصطفٌ پن عہٌرن کٍ شات تھٌ
كم فب ِط ٌصطفٌ پن عہٌرن کٍ شات تھٌ
آقُ کٍ شات تھٌ كم ٌػبیٔ کٍ شات تھٌ

عٌلف کَ ٌُرـٌم کٍ شخلٔ کٍ شات تھٌ

ضہراء ك يرٕضٌ پن ق تٌهٔ کٍ شات تھٌ
گٝشي قلؼ میك قٌطمن کو تل ِش ؽیق کل

ٟٓھک ٞیمٌض کل

ھخر جصق میك ِب ت ٛپن آئٍ جضیق کل
ِ
زل صمۓ ظو علف

ذعٛم تَ تھر مً رٌُ ٌُئٍ میك آ کَ ضف
ضپیْ کل زلُؾ ک ٞپن ٕکٌشً ٕغ ٛالف
َ ہف
َ تھ
َ سَ پبٌ کَ لگ
نہ تٌ اتھٌ گل
ُؔ پن تھٌ کو اـؾ سَ ٓ ٞشكۓ ٌُؽ تھٌ
ِشق
ى
لب
دی ِ

کیرٌُ

کٌ

ِگٌُٞف خٌؽ تھٌ

372

ُ
قرمٌ کَ پن جصق تَ اتھٌٌُ ضمیك سَ خٌـ
ُ
ُ
ـ
ت
م
ٌٌُُ رشقٔ ا کل زل ھٌ ہر کٌ م قٌـ
ُ
تھمصا ـٌ ٌُئٍ ئٍ کَ ٕکٌشا كم ل ٚکٌـ

ركصك نہق کَ کٌـ ہمٌشا ہلا یمٌـ

َ
ُ
َ ضشر ش ِذ ٌُؽ ہل گ تٌ
َ ک ہۓ
پن ک ہ ۓ
َ کو ہٌۓ خگ ٞخٌؽ ہل گ تٌ
خًتَ تھ

جس رـ جصق کٌ ضہر سَ ُک ًٟخگ ٞہلا
ظو ٌُشم رؿ کٌ آہلق سَ ضٓ ٞك ضٓ ٞہلا
ُ
ضف کٌ زل شكۓ ٌُؽ پن طٌہر آ ٞہلا
ُ
ُ
امٌـ ٌُؽ کٌ اس رـ رُگ ٞہلا
خٌؿ اس ِ

شاجٔ میك ق ِرؼ رش ِر ِـکف میك خلـ ٟٓا
کِ ک ٞکلتخن طسٔ کو اُٛش ٕکـ ٟٓا

373

قرمٌتَ

َ جصق کو ًُل جضیق کل
تھ

تھٌ رـ ُٛـ پن خکف کو ىل جضیق کل
خٌؿ ضاش ك تٌل
تھٌئٍ کٌ
ِ

جضیق

کل

ُک ًٟمیرً خگ ٞکَ ِرکھٌل جضیق کل
کہو رك کو خل ٛآۓ پن شخلٔ کٌ كقُ ہَ
طق خٌۓ آکَ کجي پن كػیٔ کٌ كقُ ہَ
تھ تٌ ت مہٌشي گلر میك ٕکلبگٌ میرا رـ
َ ہف
تف ركگَ ىجھکل ؿسـ ك کَق جْ ير ّ تگ
ہلگٌ ت مہٌشً ٌُس پن کلئٍ ْخز الف
قٌُـ مرہٌتَ ہلٕگٌ

ٌُ

غتخر شیف
ِ

صیر تل نع ِ ٛيرؾ کَ شاجٔ سَ صمپبگٌ
ىظو ت مہٌشا

گھمصك سَ ٌُمٌؿ ہلپبگٌ

374

ٓ ٌُٞتھٌ اہ ِـ پی ِٔ دمحم میك صمش ك ضیق
نہبیك ْجھٌصً خٌؽ پن کھٌئٍ تھٌ کٞکَ ئیق
َ جضیق
طھٌئٍ پن ہٌتي مٌشکَ خًتَ تھ
اب اتي گ تٌ ضمٌتَ سَ ہف پٹکسم کٌ ؼیق
ٌُضك ہمٌشا

تلث

گ تٌ

كام ٌؽ یب تٌ

ٌُة آح ہف سَ طھمث گ تٌ كام ٌؽ یب تٌ
تھٌئٍ کل رًق کٞکَ كم ـ ٌِم قلؾ مرٓٞ
شكضن پن ٌصطفٌ کَ ہلۓ خٌکَ گلظو گیر
ُ
ت
ت
اُکل ھٌ ق ـ کٞتَ کل رش ٓ ٞہلۓ مرٓٞ
ُ
ت
اُکل ھٌ ق تـ کٞتَ کل رش ٓ ٞہلۓ مرٓٞ
ُ
شاجٔ کٌ اس مریػ کٍ ینضو ُگ ٟگ تٌ
آٌُر کًُٞء
٭٭٭٭٭

ہلئٍ

تیرب

احٟ

گ تٌ

375

الخصق ك الخ
ٌب اہـ غیٔ
ت
ٛ
ت
ق
ضی
ك
ك
ِ
ِ

ركتل آق تٌب ہَ  ،ركتل ى زلاب ہَ
ركتل زؼ کٍ شام میك  ،ركتل کٌو تٌب ہَ
ِاف پن طلف کیلق کٞك ِ ،اف کل ق تـ کیلق کٞك
ِاس خ ّّٛکل فبل ِ ،اس خ ّّٛکل فبل
ضہر اُؾ کل رٌُ ق تـ اُؾ کل ک تٌ
ُ
اػ پبٌ کٍ آؿ سَ  ،تلق ضمٌپن تھر گ تٌ
ركتل ى ضكاؿ ہَ  ،ركتل ٌُ کمٌؿ ہَ
ـٌشي کٌّ تٌت میك  ،ركتل تَ و تٌؿ ہَ
ركتل ٌُ كقٌش ہَ ٌُ ،ض سك ال ً قٌش ہَ
ریکھم علش سَ انہیك  ،کس کَ ظو صماش ہَ
ک ت ٛضير تَ طھري  ،خل ِؼ ـٌم پن تھیر ري

اكش نہق جضیق کٍ  ،شف میك غ دتبٌ شہٌ

376

ْجي پن رق ِٔ کًُٞء  ،طلف کٍ ہَ اپنہٌ
َ ہَ اشك تٌ
ق تـ ک ٞکَ ـٌم کل  ،لل پۓ
٭٭٭٭٭

377

ٌُ جصق
ٌُ جصق

زل پبٌ کٌ

ہَ تل ِش ب ظر

خ ٌِف
ُ
اس پن تلتَ ہیك ش ْٗ ك ىحق

ٌُ جصق

تَ

َ ِرٌُ
ِحبۓ

َ ِرٌُ
ؼیق سَ تھٌ پن ش ہۓ

پبٌ

تھٌ تلاسَ سَ کیسٌ خلق

جْ آٞ

زھٌٌُ رض
مق ریك تَ ٍہر
ِ

ہٌتَ

ھیرا کبٌ

سَ

ک تٌ

صیز مللٍ

ُٛف

خٌؽ

أسٌ

کلتخن

ہلا

َ ُکًٟ
جِسک

رضمیل

ٌُ جصق

ٌُ جصق

ٌُ جصق

کلمن گللق

پن
کل

ضہر ک ٌُٞپن تھٌ

نع ِٛ

امٌـ
ِ

ضہراء

کٌ

ـٌشا
نہیر

72

ضمق

ہلً

َ
مٌم ك صمشح کل کیلق پن لگ

تلق شیف رُکي ک ٞاب گہق

مر پن شکي ک ٞامٌهٔ کٌ ٌُح

َ ِبیلق کٍ ىح
صمَّ ک ٞا پۓ

تھٌئٍ مٌق خٌتَ فبیر سَ

َ جصق تلق لحق
ک ٞشہَ تھ

378

میك

َ آح ُؾ ـٌتي ـٌتي
ركتلق تھ

غف پن ہَ تھٌئٍ پنہٌ ہل تف

اكش ىکھم ہَ طلف ك ىحق

َ كق ُِ كراع
َ تھ
ـٌم کہۓ

ظیر ک ٌُٞاً ضپیْ نہق

طھمصٌُ پن پن تھٌئٍ کٌ ـٌتي

آحٞي رـ ُلؾ اً نہق

تھٌئٍ کٍ گلر میك تھٌئٍ ہَ

كق ُِ شخلٔ اخـ آئٍ ہَ

اہ ِـ پیٔ میك کہراـ ہَ

جصق

تھٌئٍ فبیر

ُ
ش ِذ

تف

ٓٞہ ٌِف ریك

اكش

ـٌم

لل

ـٛھٌشً

تل ِش جسبیق

ٓٞ

ـک ٞمیك کف ہَ ـٌک ٞاگٞ
٭٭٭٭٭

امٌـ
ِ
کل

رُکي

کٞ

ىکھم قرٌُق ک ًٞخٌف ك یق

379

ِالہٌ ِاف آیکھمق سَ آٔسمق نہٌ ک ٞمیك لىخن پن لىخن رعٌء مٌُگ تٌ ہلق
ِالہٌ ِاف آیکھمق سَ آٔسمق نہٌ ک ٞمیك لىخن پن لىخن رعٌء مٌُگ تٌ ہلق
َ ش قٌػٔ پن شك ِض ح٠اء مٌُگ تٌ ہلق
علٍ اكش ایق علٍ کَ ك ـلۓ

تھر رش تھر ىجل ہلق اس رعٌء میك  ،ہیك ٌؿركػ ـٌٔضیك میري التجٌء میك
َ صما مٌُگ تٌ ہلق
شہَ آقٌ عٌلٍ قٛش پن ـًهٔ  ،رعٌء کجي پن ا ـک

نۂ لجٔ پیمٌشتلق میك گھیرا ہلق  ،ركالق سَ رّ تٌ کٍ ّ تؿ آ حکٌ ہلق
ٕغٛؼ میك پیمٌش کٞب ك ًُء کَ  ،الہٌ میك کلٍ ش قٌء مٌُگ تٌ ہلق

ہَ ب ظركق سَ اكطھـ ًُطف میك ـٌخـ  ،میرً رش پن آۓ ہیك کَضىضؿ
قٛـ میرً ٌُُّ شہیك ہر قٛـ ٓ ، ٞقٛـ رش قٛـ زلغلو مٌُگ تٌ ہلق

381

کسٌ رش پن خٌلق گلاشا نہیك  ،صما تیرً کلئٍ عہٌشا نہیك ہَ
میك ہلق گٌيزف اپبٌ میزؿ کٍ خٌٍّ میك ْجي سَ د
ؾت ٙشاطنن مٌُگ تٌ ہلق

اگ ٞملت مہلٔ پن رً ىجي کل اپبٌ کٞـ ىجي پن ک ٌُٞتل اّ تٌ الہٌ
رش کًُٞء سَ میري شكد گٝشً نہٌ شكتَ شكتَ رعٌء مٌُگ تٌ ہلق

َ زل کٞب ك ًُء کٍ ضمیك ٓٞ
َ تھ
ج ت ٌِـ میلش کٍ حٞهٔ سَ راكش خل
پن طٌشي ہل كجسٔ فخر کٍ لج ٛمیك و وط ْجي سَ اپبٌ خً مٌُگ تٌ ہلق
*****

381

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ
اً رؿ تل خٛا سَ نہٌ التجٌء کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ
طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

ضہٌق زلش ك امًؽ مر کل طھکٌئیك

كہٌق خٌکَ ہف اپبٌ خٌخٌت ٌُئیك

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش کٞٓ ًُٞ

پن كشر لیلق تل طت ٙك ًسٌء کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

ؿر ْ ٙمیلش کَ رامق میك ِببھمق

كم ًطہ ِ ٛج تٛش کَ آ ُگق میك ِببھمق

تھركق پن ت و تٌ خگ ٞمیك ٔسٌ کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

ْحػ خٌکَ ریکھمق علٍ کٌ میك قنه

کٞكق میك جضیق کَ شكضَ پن لجٛم

َ فیْ تل ش قٌء کٞ
ہر اؽ يرض ِا ُک

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

ؽجلضم ـٌ خٝپن کہٌق سَ میك ىلق

ُ
جْ فیػ الہٛي ک تٌ ِرکھٌلق
ْخز ِ

پن ـ ٌِف ٓٞہٌف الہٛي آمرا کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

382

ؿر ْ ٙپن ٓٞہٌف الہٛي ٌُر آئیك
ُ
جشر ُؾ خٛا غير فیػ الہٛي کٞ
ِ

م
تل ضہرم هغـ کٌ رؿ میك ظمٌئیك
طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ
م

َگٍ پن لغـ جسببٌ
پن زؼ تھر پۓ

رقٔ
پن
ِ

ؿر ِْ ٙپیلؿ ك پبٌ ظو ّ تٌ کٞ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

گ تٌہلق سَ سف ہیك ؿمـ سَ م هؿر

ہَ ضا ِر شمر ٔس پن اـکلق کَ ـٌؾر

ؔلٍ عًـ ت مہٌشا ہَ کمیر
ؾمٌ
٭٭٭٭٭

هغـ ؿر ْ ٙجسببٌ

طھکٌئیك جبیك ہف ر ِش يرٕضٌ ٓٞ

383
م
م
اً مللٍ هغـ اً مللٍ هغـ
م
م
اً مللٍ هغـ اً مللٍ هغـ

کٞك ِاس عًـ کٍ

َ ًضکللق تَ اً آقٌ ہَ گھیرا
ىجھ

ٌغٌٍّ تَ گھر میك ک تٌ ہَ ٔصیرا

ُ
م قٛش سَ ک ٞرك پن ركش اُٛھیرا

ُکل

ًضکلیك خـ

ق ِْ غف کٌ ہل خٌۓ خلٛي صمٓٞا

م
م
اً مللٍ هغـ اً مللٍ هغـ

کٞك ِاس عًـ کٍ

کٞك میري آیکھمق کل ُیرِِّّ تلش مللٍ

ُ
ہَ ی هص ٕغٌشت میك ہل ركش مللٍ

کٞك ینس کل میرً

ُکل

ًضکلیك خـ

م
م
اً مللٍ هغـ اً مللٍ هغـ

غف ظو سَ رؿ ہل پن مػملش مللٍ
ِ
کٞك ِاس عًـ کٍ ُکل ًضکلیك خـ

ن
ہ
ت
ت
َ کٌ تف ُؾ كك لو ّ تٌ رك
دۓ

َ زلملق كم شطنن ّ تٌ رك
قٛـ کیس

َ زلش ٕػببٌ کٍ ٔشري ك تٌ رك
ىجھ

کو ْجٔ ٔسببٌ کٌ خللم ِرکھٌ رك

م
م
اً مللٍ هغـ اً مللٍ هغـ

ًضکلیك خـ

ًشركش مللٍ

کٞك ِاس عًـ کٍ

ُکل

384
ْحػ ک ًُٞکٍ ضٌُشت کل خٌلق

میك ہيرام ت مہٌشً سعٌرت پن ٌُلق
ر
میك ِچٗ قیفٌ تھٌ کٞتَ کل آلق
م
م
اً مللٍ هغـ اً مللٍ هغـ

کٞك ِاس عًـ کٍ

َ ہیك
پن ہر اُؾ مؤمق کل نہجٌ پۓ

َ ہیك
ہیك ٌُّ ٍِ ظیْ شبھٌ مٌ پۓ

يراركق سَ رامق پن تھر کَ میك ىلق

ُکل

ًضکلیك خـ

َ ہیك
َ تھٌ عًملق میك گٞرا پۓ
ىجھ

َ ہیك
ت و تٌئیك رؿ کٍ میري خٌ پۓ

م
م
اً مللٍ هغـ اً مللٍ هغـ

کٞك ِاس عًـ کٍ

ًضکلیك خـ

ؾزاراش ہلق میك کٞـ کٍ ب ظر ہل

پن ضٔسٔ ت مہٌشي كى میك ٔشر ہل

ہل

میرً لٍ پن ٔسبت ٙـٌـ ك لخر ہل

م
م
اً مللٍ هغـ اً مللٍ هغـ

ًضکلیك خـ

رشاض اُُ ٛؾ ت مہٌشي غير

کٞك ِاس عًـ کٍ

*****

ُکل

ُکل

385

ُ
ر ِش فبیر ٓٞہٌف الہٛي ہَ
ُ
ر ِش فبیر ٓٞہٌف الہٛي ہَ

ُ
َ اهکٌ رامق تھر رٌُ ہَ
زل مٌ ُگ

ٌُ جسب تٌ

جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

پن نہر ِ پتجیق شب سَ رعٌ ہَ

عہ ت ِٛ

ٔس اب ٔشریػ ىل التجٌء ہَ

جسب تٌ

ْجھٌكش ک ٞرً اپبٌ خٌف تف ٓٞ

قٛا ک ٞرً ہف آؿ ك مٌؿ تف ٓٞ

ہر ِاؽ ط قـ ك زلاق پن کہو شہٌ ہَ

جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

ُ
ک ًٞرُٛاش ٓٞہٌف الہٛي کٌ

ک ًٞرُٛاش ہف عٌلٍ قٛش کٌ

ک ًٞخٛهٔ کٌ زل تھٌ كلللو ہَ

ٌُ جسب تٌ

جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

کًُٞ

کٌ كاس طو ہَ
ٌُ جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

386

ہل ت ف

علٍ کَ راعٌ ہل راٌُش ہل تف

ٓٞہ ٌِف ریك تل ہٌ ًضکـ کسٌ ہَ

جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

قٛـ کل زلـ لَ لجْ ًٛجٌ کٞ

ق طٌئیك مٌُؿ لَ رامق ْجھٌ کٞ

ؾرض ک ٞرً زل رؿ کٌ مٛعٌء ہَ

جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

شہَ مللٍ ٕؾجٔ ٌُ ق تٌهٔ

َ ـًهٔ
شہَ مبضلص تھٌ ِا ُک

ؾمٌلٍ پن رعٌ طت ٙك ًسٌ ہَ

ٌُ جسب تٌ

ہَ ہف عٌصٌ مگٞ

غفار

٭٭٭٭٭

جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

ٌُ جسب تٌ

387

رؿ میك ضٌُشت کٌ ہَ كلللو اب ًُ لل ظ ِو کًُٞ
ُ
ت
م
تیرً ضكاشكق کَ ـٌتي میك خل ٛـٌ ـ ہل میرا ھٌ ٌُـ
َ
ہل میري ؾرض مللٍ قیلؿ  ،آ کَ رش ٟٓٓ ٞھلق میك ـًـ
شكض ك قْ ٔس نہٌ ہَ رعٌء  ،اب ًُ لل ظ ِو کًُٞ
َ
آة کَ رش کٌ رً ک ٞطماػ  ،زلـ للق میك ؿر ْ ٙآة کٍ
َ رؿ کٍ يرار  ،ہر ت و تٌ ہل تلشي میري
مٌُؿ لل ق ا پۓ
نہر ِ ج تٛش ك ػیر

الیسٌء  ،اب ًُ لل ظ ِو کًُٞ

مر کَ ُـ آلق تیرً حضلش  ،آ کَ لجٛم ْجٌلق جضیق
َ ِ ،إکٌ مرمو ّ تٌلق جضیق
خٌؽ ٓ ُّٞکٍ گ ٞزل مل
اكش خٌغـ ہل خلٛي ش قٌء  ،اب ًُ لل ظ ِو کًُٞ

اُؾ مٛت سَ پیمٌش ہلق  ،قک ٞہَ ٔس نہٌ طت ٙك ـٌـ
َ  ،ضُٛگٍ ہل پن خٌۓ یمٌـ
نبت ظر ہلق کَ ُللا پۓ
خل ٛتلشا

ہل پن مٛعٌء  ،اب ًُ لل ظ ِو کًُٞ

388

َ زل ی هصیر ہَ
میك گ تٌم گٌش ہلق ٌُ جضیق ْ ،خش رْجبۓ
آة راٌُش ہیك ٌُ جضیق  ،کیلق ًُتَ میك ٌُػیر ہَ
ؾرض ک ٌُٞپن ٌُ ِر ؽ تٌ  ،اب ًُ لل ظ ِو کًُٞ
رؿ میك آٌُ ہَ ہر رـ ج تٌؿ  ،کٌش ٓٞكاض میك ک ٞـکلق
ِ
خٌؿ رؿ اّ تٌ آ ک ٞکہلق  ،تلصن ٟٓه ک ٞمیك مٌتف کٞكق
ِ
ہل مٛر میري نہر ِ خٛا  ،اب ًُ لل ظ ِو کًُٞ
ُ
ت
ب
ِ
َ
ِِّّؔ کل کٌمـ ی لیك  ،مللٍ فیػ الہٛي آ گ
ہَ جسینن
َ
زلاب میك اُؾ رف كم ؿركش ً ،سکٞا ک ٞپن قرمٌِب تگ
تیري مقیلؿ ہَ پن رعٌء  ،اب ًُ لل ظ ِو کًُٞ

*****

389

م
غ
ه
َ تیرً شكضَ کٍ خٌلٍ
ـ کَ آلق زل مۓ
ـٌتي مللٍ
اً دمحم کَ ّ تٌشً تلاسَ تھر رً میرا تھٌ کسکلؿ خٌلٍ
كاس طو رك ضہٌتلق کَ مرکٌش کٌ  ،كاس طو ْجھکل ج تِ ٛش کٞاش کٌ

َ كاس طو ْجھکل عٌضي علمٛاش کٌ
كاس طو قٌطمن کٌ جصق کٌ ْجھ
َ رش ٓ ًُ ٞلَ میك تھٌ ہلق تیرً رش کٌ صؤالٍ
ىجھکل تھٌ ا پۓ

اً دمحم کَ ّ تٌشً تلاسَ تھر رً میرا تھٌ کسکلؿ خٌلٍ

كاس طو
كاس طو

ْجھکل عٌُ ِ ٛپیمٌش کٌ كاس طو مللٍ ْجھکل ہَ شؾمٌف کٌ
َ كاس طو مللٍ ْجھکل ہَ قرآف کٌ
اِب تٌء اكؽ تٌء کٌ ْجھ

قْ تَ ٌُئٍ ہیك رؿ کٍ يراریك آح ُؾ للٌُ پن خٌلٍ
اً دمحم کَ ّ تٌشً تلاسَ تھر رً میرا تھٌ کسکلؿ خٌلٍ
كاس طو تیزٌُق اكش ضْحیر کٌ كاس طو خلؼ معضلـ کَ تیر کٌ

كاس طو ْجھکل تیري كم ہًصیر کٌ كاس طو ّ تٌسَ اط قٌؿ کَ تیر کٌ
ُ
ـ
ا کٍ كشهٔ کٌ سٌکٌ ك تٌشم تلتَ ب ظر کٞـ جس پن زالٍ
ِ
اً دمحم کَ ّ تٌشً تلاسَ تھر رً میرا تھٌ کسکلؿ خٌلٍ
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كاس طو مللٍ ایق جصق کٌ ہَ اكش ہف فین ِن پیمیر کٌ ہَ كاس طو
َ كالَ اصعر کٌ ہَ كاس طو
كاس طو مللٍ علف ك دمحم کٌ اكش طھم لۓ
ُ
تیرً شكضَ پن زل آ گ تٌ ہَ اس تَ رّ تٌ میك غیٔ ہَ ٌُ لٍ
اً دمحم کَ ّ تٌشً تلاسَ تھر رً میرا تھٌ کسکلؿ خٌلٍ
َ كاس طو
كاس طو ک ًُٞکَ عہ تٛكق کٌ اكش مللٍ فیػ الہٛي کٌ ْجھ
ُ
َ كاس طو
تیرً غف میك ہلئٍ ہیك زل غمگیك اف جشف ٓ ٞکٌ ہَ مللٍ ْجھ
ِ

ؔ کٍ طق لَ مللٍ تل تَ قْ کٍ ہٌ ُگٟي ّ تٌلٍ
ؾرض قیركض

اً دمحم کَ ّ تٌشً تلاسَ تھر رً میرا تھٌ کسکلؿ خٌلٍ
٭٭٭٭٭
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ظو

کًُٞ

اب

تل

ٔشرا

ك تٌل

ظو

کًُٞ

اب

تل

ٔشرا

ك تٌل

اب

ًُل

ك تٌئٍ

َ
ىجھ

کًُٞ

َ تھٌ ِرکھٌ رك م قٛس كم مت ظر
ىجھ
لاف
كم ات ِ

غیٔ كم شكضنء

ہَ رؿ نبت ظر

اتلش

رٓ ٞاب پن لگٌل
جبیك آکَ

ٌؽ
خ ِ

ش قٌ ٓ ٞشکھمٕگٌ

ؿر ْ ٙزلـ ک ٞاّ تٌ

تھركٕگٌ

احٞ

فب تکٟكق

م قٛش میك میرً نہیك گ ٞضٌُشت
اُٛھیركق کَ ـٌتَ میك صمئٍ ہَ كشهٔ
تل مللٍ ت مہیك میري كشهٔ حگٌل

رامق

چٗ کٌ

ىجھکل

ِرىل

392

نہیك مٌؿ ك ضش پن میري ج یبیٔ ہَ
َ زل میري کیقیٔ ہَ
ت مہیك خٌ پۓ
فبل

التجٌء اب تل

ُگٟي

ّ تٌل

نہیك آ هکٌ کلئٍ تھٌ یق ًُۓ
کٞـ إٓکٌ جس پن ہل كم ہٌ آۓ
کٞـ ک ٞکَ ىجھکل تھٌ ضآ ّ ٞتٌل

ُ
ت مہیك كاس طو ہَ ٓٞہٌف الہٛي کٌ
ُ
َ كم فیػ الہٛي کٌ
ہَ مبضلص ا ُک

ہمیك ـٌتي مللٍ کَ ركتلق ًُل
ت و تٌ ہَ تلشػ کَ رؿ میك پن ہر رـ
َ كہٌ رـ
ؿر ْ ٙزلـ للق اكش ٕکل
َ کًُٞ
ىجھ
٭٭٭٭٭

کٍ

ضمیك ٓ ٞـًل
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ؼ تٌس

ؾرپیل

کٍ ُگٟي

کل ّ تٌ رّ تٌ

ؼ تٌس

ؾرپیل

کٍ ُگٟي

کل ّ تٌ رّ تٌ

ِاف خٌؽ ٔسبیلق کٍ كشهٔ کل حگٌ رّ تٌ
َ آۓ ہیك ہف ّ تٌسٌ عکینن کٌ
غٛقَ کَ لبۓ
َ ہیك م طللـ جسب تٌ کٌ
اكش كاس طو ر پۓ
ِاف قْ کَ ٕغٛؼ سَ  ،ہر غف کل و تٌ رّ تٌ
ُ
ہر اُؾ ضٌُق اكٓٔ ٞس اب ٌُـ ت مہٌشا ہیك
قْ تَ کسمق کَ رؿ میك ٔس ٌُـ ت مہٌشا ہیك
کشبٌ کل ہمٌشي اب طمقٌق سَ ْجٌ رّ تٌ

394

پن ہٌتھم کل تھ تًۓ  ،رامق کل ٔسٌشا ہَ
خٌلٍ نہیك

َ م هغ ٛپن ہمٌشا ہَ
للِب تگ

پن طھملٍ میك اشمٌق کَ ملئٍ کل لجٌ رّ تٌ
ًضکـ ہل ہمٌشي خـ ٔ ،س ٌُـ تیرا لَ کٞ
َ
آۓ ہیك تیرً رش ٓ ٞکلٓ ٞکٍ طلْ لَ کٞ
َ سَ  ،اب ّ تٌس ْجھٌ رّ تٌ
ًسکٍ کَ ك ك تل

فیػ الہٛي مللٍ کٍ ہل طمؿ غير ٌُ شب
ؼ تٌس کَ ٌُضك کٍ ىلت ہل ق طٌء ٌُ شب
ہر رف میرً مللٍ کٍ پبٌ ـٌف ِرکھٌ رّ تٌ
*****
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اً میرً خٛا میري رعٌلق کل آ ٞرً
اً میرً خٛا میري رعٌلق کل آ ٞرً
رامق کل ہمٌشً غف فبیر سَ تھر رً
ِ
َ اـؾ
َ ہٌتي رً ،شكتَ کَ لبۓ
مٌتف کَ لبۓ
اكش ىج
لس فبیر کٍ خٌطر ہمیك گھر رً
ِ
زل للؾ ہیك ىخركـ ضٌُشت سَ اتھٌ ُؾ
ُ
کُٞـ کٍ ضٌُشت کٍ انہیك خل ٛػیر رً
گھماشمء

َ كاس طو ٌُ شب
اصعر کٌ ْجھ
ُ
زل گلر ہَ خٌلٍ اسَ اكىر سَ تھر رً

َ ہیك ْجھکل
ہف ٓٞرمء ضپیْ کٍ كشف ر پۓ
ہَ

مٌ ق نہیلق کَ ىحٌمظ ك ـًهٔ شہیك ٓٞرً
ُ
ج
كاسطو اس عٌُ ِ ٛپیمٌش کٌ ْ ھکل
پیمٌش يرٕضلق کل ش قٌ ػیْ سَ ک ٞرً

396

کُٞـ کَ اصیركق کَ تل غٛقَ میك خٛاٌُ

ُ
تَ حٞـ زل ق تٛي ہَ ِشہٌ تل انہیك ک ٞرً

ک ٞرً تل ارا ریق زل ممركض ہَ کلئٍ
ُ
َ تل اسَ لعـ ك گلہر رً
سشم کلئٍ مٌ ُگ
شكضي کَ رش ك ٌُـ شبھٌ کھمؿ رً ٌُ شب
َ کل ظیر رً
كشهٔ میك زل ًضکـ ہَ تل عہۓ
راعٌ پن قٛا ہل زل كم اكىر ق طٌ کٞ
رعلت کَ زل کٌـ آۓ كم ہٌ زلہر ك ضش رً
فیػ الہٛي

ـٌر شہیك ٌُ پن ق تٌهٔ
ُ
ہر ىلؿ ك ؿمـ میك تل انہیك قت ٙك طمر رً

راعٌ کٍ تل خٛهٔ میك ل تٌ رً اً جسٌمٌ
جس ًق سَ خٛا ْجي کل تلاضً زل ہیر رً
*****
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ؼ تٌس کٌ لَ کٌُ ٞـ ًضکـ میك رعٌ کٌُٞ
ؼ تٌس کٌ لَ کٌُ ٞـ ًضکـ میك رعٌ کٌُٞ
جْ ٌُل تھیلش میك ہل ؼ تٌس کہٌ کٌُٞ
مٌٕگٌ زل مً ىجھکل ؼ تٌس تیرً رش سَ
مٌتلس نہیك للتَ ؼ تٌس تیرً رش سَ
شٹکھٌ ہَ علٍ سَ ہٌ پن زلر ك لجٌ کٌُٞ
لسک ٞکَ علمیر ہل تف ٌُضكۓ مركش ہل
غف زلاش عکینن کَ فبیر کَ ٌُكش ہل
رّ تٌ کل شٹکھٌٌُ ہَ تف تَ ہٌ كقٌ کٌُٞ
اکٞاـ کٌ رشٌُ ہَ تل قبض کٌ جشمن ہَ
ُ
َ كم کلف ـٌ ّ تٛم ہَ
زل قبض اتھٌ پن ـک
فبلا پن ت مہٌشا ہَ خٌجٔ کل شكا کٌُٞ

398

حب تٌ تھٌ تیرً غف میك شكۓ پن ضہٌق کف ہَ
پبھر تھٌ پن شكۓ کیلق ؼ تٌس تیرا غف ہَ
اـکلق سَ کہل ہر رـ ِاس غف میك نہٌ کٌُٞ
َ
مؤمق کَ سمق میك کبھٌ کلئٍ گٞـ تلف پن خل
َ
تیرً غف کَ صما ہمکل غف اكش کلئٍ پن مل
تف قْ کَ ًشتجٌ ہل ہر غف کٍ ركا کٌُٞ
جٔ کٌمـ تل راعٌ کل خٛا كُٛا
رً ؾ ِ
ہل ساکٞم مللٍ کٍ طٌػٔ میك غیف تیرا
ٓٞہ ٌِف ریك مللٍ کٍ ٔس طمؿ ی قٌ کٌُٞ
*****
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زل ْجھکل مٌُگ تٌ ہل ظ ِو ک ًُٞسَ مٌُؿ
زل ْجھکل مٌُگ تٌ ہل ظ ِو ک ًُٞسَ مٌُؿ
ْخرهٔ جضیق ہنیضو خٛا سَ مٌُؿ

َ ک
َ  ،تیرً ریق ہلگَ ركش
شكضي کَ رش ھلب تگ

َ
مللٍ کَ رش کٍ ْخص ِش تَ ِاپنہٌ سَ مٌُؿ
ہر رشر ى ركاء کٍ ركاء ہَ غف جضیق
ِ
ٌؽ ش قٌء سَ مٌُؿ
ٔسخن ش قٌء کٌ يرض میك خ ِ
َ ہیك پن تَ ٕػیْ کل
قرضُ ٛـٌت ر پۓ
اكىر اپبٌ رلیر ػیر الیسٌء سَ مٌُؿ
ِ
ُ
ْجلق کٍ ٓٞكشش کٌ ہیر  ،اُکٍ لمبٌ غير
اصعر کَ تیر کھٌتَ کٍ اعلٍ ارا سَ مٌُؿ
يرص ٌِ شب پن اّ تٌ تھرا گھر ل تٌ رٌُ

ُ
ُ
تل اپبٌ زلش ٕػببٌ کل ا کٍ شغٌء سَ مٌُؿ

411

قرٌُف ہل زل

تھر

خٌپبگٌ

راعٌ
ِ

ؿركش

فبیر ٓ ٞـٛا
أسٌ زلائٍ اکیر گلگلق ق تٌ سَ مٌُؿ
ِ

تیرا

رامق يرار
ِ
ؼ تٌس ٌُكقٌ کٍ تل ـ ٌِف كقٌء سَ مٌُؿ

َ کٌ زلغلو
پیمٌشي ٌُ ،تلائٍ میك حبۓ
پیمٌ ِش ک ًُٞعلٍ ضیق الع تٌ سَ مٌُؿ
َ پن ىجلسٌ کٍ ًضکـ کسٌئٍ کل
آۓ تھ
خـ اپبٌ ًضکللق کٌ پن ًضکـ کسٌء سَ مٌُؿ
ىجھکل تھٌ ک ًُٞکٍ ضٌُشت ٕػیْ ہل
خٌجٔ ؿركش اپبٌ پن خٌجٔ شكا سَ مٌُؿ
قب ِض

رعٌءِ

لج ِٛم

فبیر ہل طلْ
ک ٞکَ كىء ہٛان کٍ فیػ الہٛي سَ مٌُؿ

راعٌ الخضیق فیػ ریك ٌُقٍ شہَ ـٛا
ہر مٛعٌ رلٍ ْجٛا ِاس رعٌء سَ مٌُؿ

411

ـٌکٞ
ؔ

غف
ِ

جضیق

کٍ مقیلؿ ّ تٛگٍ
فیػ الہٛي کَ لہخ ِن تلد ك ؾزا سَ مٌُؿ
*****

412

ک تٌ جضیق ای ِق علٍ تیري ق طٌء ہَ
ک تٌ جضیق ای ِق علٍ تیري ق طٌء ہَ
ُ
رامق او ت ٛقْ کٌ تھر ِرٌُ ہَ
ِ
خٌلؼ ك ىجللؼ کٌ
ـٌمع
ِ

خٌخٌت

َ زل
جِشۓ

پن

ّ تٌشا
مللٍ

فبیر سَ مٌٕگٌ

غف ضرك کٌ ہَ زل عہٌشا
ُ
ػ کٌُٞت پن
کٌش ِ
ُ
َ كم فبیر سَ
ا شۓ

مللٍ
ٌٌُُ

ہٌتي خٌلٍ کٍ کلئٍ رش سَ گ تٌ ہَ
ِاؽ

رف

مررا ِش

اُؾ ـٌُِـ رش

پن

پیمیر

َ ًس ت ٛکَ اكٓٞ
َ تھ
ِببھ

آٌُ

میك ك تٌٌُ

اً عہٌ قرضُ ٛنہیك ہَ

مٛعٌء حؿرت

َ ّ تٛم پن ح٠یك ہَ
ِاس لبۓ

ؾرض رعٌء ہَ
رت زؼ میك لبۓ
حؿ ِ
َ ِ

413

طق کَ پن ـٌُـ کٍ ؾرصٌ

شسهٔ خٌلؼ تَ رعٌء کٍ
ِ

پن کٞك اً مللٍ رعٌء تف

ؾرض کٍ اہلل کَ پبٌ سَ
ُ
َ غف
ہَ م قٛش میك ا ـک

ُ
اس گھڑي ػیرُـ امیك تَ

ہلگٌ پن قرضُ ٛقٛشت میك لِکھٌ ہَ
غف ضرم ـٌُـ
َ
ـٌ مۓ

فبیر

كم
کل

ُل تٌ

اپبٌ كشهٔ ٓ ٞجْ شكٌُ

ریکھٌ

تلطھٌ

مٌحٞا

فبیر

تَ

َ
َ کلئٍ ُلۓ
ٌص ظرب کیس

آح ُؾ رشٌُ ِش پبٌ سَ
ُ
ک تٌ اراسٌ کٌ فیْ اً ٌُشظو ہَ

قْ کہٌ ـٌُـ تَ زل بیبیِّ ِّ
ُ
ہٌتي اهکٌ تھٌـ کَ مركش
زلش

کھٌٌُ

زل ِر

جسببٌ

زل ػیر ػیرُـ تَ ري تھٌ
آتَ
تلى

َ
ل تک

ُ
اس رـ

َ ِاؽ قرضُ ٛق طٌء ِاـکل ک تٌ ہَ
ہمۓ

ِٓ ٠ر

پیمیر

تل ِش غببٌ

414

تللَ ٌٌُُ ّ تٌشً تلاسَ
ََ
مٌُگ تٌ تَ ارئٍ ہل
تللَ

ـٌ م

فب ِط

تلق

نہیك ِب تٌ

گلر ہري پن

قرمٌتَ

ِاـکٍ

ْخش رك قرضُ ٛاً

ضمٌپن

ہلگٍ
ٌٌُُ

ـٌت قرضُٛك سَ طھملٍ کل تھرا ہَ
گٝشي ک تٌ کُٞـ میك آ کٞ

رشٹگیر اشض ك ظمٌء ٓٞ
ِ
ُ
ِاؽ ٔشر طي  6مٌم کٌ اهکٌ
ُ
ُ
اـکل اتھٌ کٞ
ٌُئٍ مٌٕگٌ

ئیق رف سَ طھملَ میك ّ تٌـٌ
ُ
َ ٓٞ
گل
تیر مٌشا اـکل

گلر تھرتَ كالَ کٌ رامق للٌُ ہَ
حٞهٔ
ِ

فبیر سَ ٌُ شب

گلر خٌلٍ ِجسکٍ ہَ تھر رً
ہَ ی لیك پنہف

پن ؾمٌلٍ

ُ
ْخش رً او تِ ٛرلٍ اب
ُ
َ رؿ کل ک ٞرً
ـٌر ا ُک
پن

شہ تگٍ

َ سَ رعٌء ہَ
ظو دمحم کَ ك ك تل
*****

طھملٍ

خٌلٍ

415

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل
َ
ىجھ

شكضَ پن ًُ لل

ٌُ ـ ٌِم مّٛنن

فب تٌ ہلق کو غیٔ کٌ كہیك سَ تل ہَ ضّنن
َ کٌ ب ظر
حبۓ

آ ٌُ

نہیك کلئٍ قرّنن

رصماش ہلا خٌٌُ ہَ ِاس طرد سَ حب تٌ
ٌُ

اؾم ِٛ

ىچ تٌش

مٛر

کَ

َ آل
لبۓ

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل
رقٔ خٛا ین ِس پبٌ ہل
تف صیر خٛا
ِ
ِ
رامٌر پیمیر کَ ہل اكش زؼ کَ كلٍ ہل
زؼ پن ہَ کو ہو ت ٌِـ خٛاۓ اضلٍ ہل
تھر کیلق پن ضٌُق ٓ ٞمیري ہر كقُ علٍ ہل
ٌُ ج تِ ٛش کٞاش

مٛر

کَ

َ
لبۓ

آل

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل

416

ش قٌۓ عکینن سَ مرػ راش ہَ ؼ تٌس
ہف يرّننء

ذعمر

ع تٌش ہَ
ِ

ؼ تٌس

ج تٛش کٍ طرد ص قٛش ك حٞاش ہَ ؼ تٌس
فبیر کَ ْجیق ہٌ سَ غىجلاش ہَ ؼ تٌس
ٌس
ؼت ِ

علمٛاش

مٛر

کَ

َ
لبۓ

آل

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل
عٌصمش کل

ٌُشاح ہلا

ٌُغ پبٌ کٌ

گھر آح ُؾ أسٌ پن ل تٌ ہلگٌ ِکسٌ کٌ
مر کِ گ تٌ لج ًٛمیك كلٍ ِای ِق كلٍ کٌ
اجسٌف ہَ ہف قْ پن جضیق ای ِق علٍ کٌ
اً بدِّبِّہءِِّّ ع قٌش مٛر

کَ

َ
لبۓ

آل

ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل

417

ػ ریك مركش
زل آتَ ہیك شكضَ پن تل اً فی ِ
َ ہیك شكکَ
َ ہیك اكش کہۓ
ٓ ُّٞپن جبیك ش کھۓ
َ آة کَ رش ٓٞ
ہف آۓ ہیك خٌجٔ کَ لبۓ
َ پن ًضکلیك اً ٌُّ ٍِ ج تٛش
خ ـ کت ج ب ۓ
َ آل
اً ىلـ کَ مرراش مٛر کَ لبۓ
ىجھٛاش میك کشبٌ ہَ ک تٌشً سَ لگٌل

*****
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مللٍ کٍ ٌُشگٌم میك گنہگٌش آئیك ہیك
مللٍ کٍ ٌُشگٌم میك گنہگٌش آئیك ہیك
ُ
او ت ٛكاش ٓ ٞمر رشٌُش آئیك ہیك
ِ
قٌضف کٌ كاس طو علٍ اکیر کٌ كاس طو
رش رش کٍ کھٌ کَ تھمکٞیك ىخٌش آئیك ہیك
ُ
َ ْجلق کٌ مللٍ ہَ كاس طو
اف ّ تٌسَ پنہ
َ نہر سَ علمٛاش آئیك ہیك
شق کَ لبۓ
ُ
اف ركتلق ىزللق کٌ ہَ ضپیْ سَ كاس طو
زل شف میك و ت ِـ ذعمر ع تٌش آئیك ہیك
ِ

419

ُ
اف میزللق کٌ كاس طو اہ ِـ حٞـ کَ ـٌتي
شق میزللق سَ عٌُ ِ ٛپیمٌش آئیك ہیك
کـ ًضکللق کل خـ کٞك ًضکـ کسٌء ہل تف
آقٌ کٍ ضٌُشت کَ طلْ گٌش آئیك ہیك

گـ يرار سَ تھر تَ کل ٌُجضیق
رامق ِ

ىجلس میك تیري اب پن گنہگٌش آئیك ہیك
*****
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میرا صمٌُ ہَ م قٛش اً جضیق اب حگٌ رك

میرا صمٌُ ہَ م قٛش اً جضیق اب حگٌ رك
َ کًُٞء
ىجھ

ًُ لل

َ
ىجھ

کًُٞء

ًُ لل

ُ
زل تھٌ میري ًضکلیك ہل اسَ آة عہـ ک ٞرك
اكش میرا خٌلٍ رامق اً علٍ کَ لعـ تھر رك
َ
میري ہر ًُء کل مللٍ میري شام سَ ھ تٌرك

َ كلللو نہٌ ہَ
کٞكق ضٌُشت آُکٍ میك ىجھ
اكش ریکھمق تیرا شكضن میري آُکي شك شہٌ ہَ
َ رش ًُ لل
َ ا پۓ
نہٌ میري آشض ك ہَ ىجھ

411

َ كاس طو ہَ مللٍ
تیرً تل زلاق ٔشر کٌ ْجھ
ُ
َ قیر میك ـًٌُ
َ كاسطو ہَ اهکٌ جس
ْجھ
میرً مللٍ نہر ِ ضٌُشت کلئٍ شاطنن ٕکٌلل
*****
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میري

ُگٟي

ّ تٌ

َ
رْجبۓ

کًُٞ

اب

ًُ

َ
لتجبۓ

میري

ُ گ ٟي

ّ تٌ

َ
رْجبۓ

کًُٞ

اب

ًُ

َ
لتجبۓ

میرً آقٌ اً مللٍ جضیق

اّ تٌ

شكضن

ِرکھٌ

َ
رْجبۓ

آة کَ رش پن ـٌـ ك لخر

آتَ ہیك فب تکٟكق ضآٞیق

غف نہٌ ہَ میرا ٌُـ کیلق

زلش ٕػبیلق میك ـٌمـ نہیك

َ
میري كشهٔ حگٌ ر دْۓ

کًُٞ

َ
لتجبۓ

صمؼ رُٛاش کٌ ہَ نۂ

ک ًُٞسَ مگ ٞركش

َ
میك ِنہٌ رقٔ ہلق ِاس لبۓ

رش پن آتَ سَ دىیلش ہلق

َ
ر دْۓ

َ
لتجبۓ

کجي

كك تلو

ّ تٌ

کًُٞ

اب

اب

ًُ

ًُ

ہلق

413

اُؾ أُٛضو و وط ہَ نہٌ

میرً رؿ میك ٔضیك ٌُجضیق

ّ تٌ

ير پن خٌلق کہیك ٌُ جضیق

َ
ر دْۓ

ًُ

َ
لتجبۓ

كشف

آ ُکل

کٍ كشف

آ ُکل

کًُٞ

کٍ

کلئٍ ٔشري

ضٌُشت
ك تٌ

کًُٞ

اب

َ اط قٌؿ کٍ
زلػ سَ عہم

ٔس تگٍ

مر ٓٞھنن كم ّ یبیلق کٍ

تَکسٌ

آقیلق سَ
میك

ؾزاراش

کٍ

طھڑا

َ
ر دْۓ

کًُٞ

اب

ہلق

إٓکٌ

تلشي

َ خٌجٔ میري
ک دتۓ

ًُ

َ
لتجبۓ

تلصن زلائٍ میك ک ٌُٞشہلق

ہَ نہٌ ٔس ؼ تٌرت میري

َ
ر دْۓ

کًُٞ

اب

ًُ

َ
لتجبۓ

اّ تٌ

شكضن

ِرکھٌ

َ
رْجبۓ

ّ تٛگٍ

کٌ

غلو

میرً آقٌ اً مللٍ جضیق

*****
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میري ضٔسٔ ہَ زل گبٌ فبلش پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
میري ضٔسٔ ہَ زل گبٌ فبلش پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
ُ
َ عًـ کل پن رشش پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
زل م ل
ہَ مراٌُ میرا د طٌء مگ ٞتل کٞـ کٍ ىجي پن ک ًٞب ظر
َ
ہلئٍ ہر د طٌء میري رش گ٠ش پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
َ
ب
ک
ت
ر ِش ؼیر سَ میرا كاس طو ھٌ ھٌ پن ہلگٌ اً فیػ ریك
تیرً رش پن ہٌ ہَ میري ٔشر پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
َ مً شب سَ كم تھٌ کٞـ تیرا
میري ّ تٛگٍ کٌ غلو ىجھ
زل رعٌلق میك ہَ میري آ ٞپن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
تیرا ؿسؽ ہَ میري ضُٛگٍ تیرا سک ٞہَ میري ّ تٛگٍ
َ غير پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
تیري مٛد میك زل کۓ
میك ہلق ؼ ت ٛمللٍ ہَ تل میرا ہَ تیرً قٛـ میك میري خگو
تلتَ رؿ میك ک ٞل تٌ ًسیمر پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ

415

پن زل شكض ك قْ کٍ ہَ گٞرضیك تیرً ِگٞر مللٍ طماػ ہَ
پن زل مہر ك مٌم کٌ ہَ شمر پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ

ُ
ٌشت کًُٞء
ہَ ُل تٛي ا ـک
َ ٕػیْ کٍ زل ک ًٞضُ ِ
َ
ہَ ر ِش جضیق پن میرا مر پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
كم ق طٌئیك ہَ تیري ّ تک ٞاق زل صما طلْ سَ ک ًٞق طٌء
تل زل رً تل طھمل تٌق خٌتَ تھر پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ

جْ آ ِؿ پبٌ سَ ہٌ میري ٔس تگٍ کل قراش ہَ
مۓ
َ ِ

ہلئٍ ضُٛگٍ پن میري اير پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
ركض زلش ہلق ٕػیْ سَ کو ہل مرحٞك میك ضہٌف میك
میك قیؔ
َ طمر پن کٞـ ہَ تیري ٕگٌم کٌ
ملٍ ہر قٛـ پن ىجھ
*****
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میري كشهٔ

َ
َ  ،ک ًُٞاب ًُ لتجبۓ
حگٌ رْجبۓ

میري كشهٔ

َ
َ  ،ک ًُٞاب ًُ لتجبۓ
حگٌ رْجبۓ

اً ظو ک ًُٞاً جضیق  ،اّ تٌ شكضن ِرکھٌ

کًُٞ

کًُٞ

ک ٌُٞہلق  ،پن ت و تٌ ـٛا

َ
رْجبۓ

ک ٌُٞہلق

ُ
َ ہل  ،ہر گھڑي پن رعٌء ک ٌُٞہلق
پن شمر ملت سَ نہل
َ
َ  ،ک ًُٞاب ًُ لتجبۓ
اب تل رؿ کٍ مُبی رْجبۓ
ُ
َ صم 111چٗ کٌ اـکل تلاب  ،زل ؿر ْ ٙزلمَ فبیر کٍ
ِمل
ُ
زل تھٌ ٓ ُّٞکٍ لَ لَ ٓٞاب ،اـکل خٌجٔ ک تٌ ِاکصیر کٍ
پن

سعٌرت

ق طٌء

َ
َ  ،ک ًُٞاب ًُ لتجبۓ
کتجبۓ

417

ہر اير ٓ ٞہَ قٛشت ت مہیك  ،اب فبلاشك م قٛش میرا
ُ
َ ٌُ ،ـ ـٌمـ ہل اف میك میرا
رش کٌ ج تکل ًُكا مِل
أسٌ

َ
َ  ،ک ًُٞاب ًُ لتجبۓ
ّ تٌ رْجبۓ

كشهٔ

تھٌـ ک ٞمیك ؿر ِْ ٙجضیق  ،مٌُؿ للق قْ م طٌلٍِ میرً
ُ
ٌُت رؿ کٍ کہلق میك انہیك  ،اكش کہلق قْ ٌغٌٍِّ میرً
تلشا

پن

مٛعٌء

َ
َ  ،ک ًُٞاب ًُ لتجبۓ
کتجبۓ

َ  ،نہر ِ ؼ تٌس ہل خٌتَ خـ
زل تھٌ ًضکـ ہل خٌُـ ىجھ

میري کشبٌ ہَ ىجھٛاش میك ِ ،اس تھیلش سَ میك خٌلق ٕکـ
ٌُش

ّ تٌ

لگٌ

َ  ،کًُٞ
رْجبۓ

َ
اب ًُ لتجبۓ

418

َ
ـٌتي فبیر کَ قْ شقیؼ  ،شك ِض عٌصمش کُٞـ میك تھ
ہل ؾمٌلٍ زل ىخشر ّ تٌ  ،ـٌتي ٓٞہٌف ریك کٌ شہَ
تلشي

پن

اِلتجٌء

َ  ،ک ًُٞاب ًُ
کتجبۓ
*****

َ
لتجبۓ

419

میك کٞب ك ًُ خٌکَ ک تٌ مٌُؿ ىٌُ

میك کٞب ك ًُ خٌکَ ک تٌ مٌُؿ ىٌُ

ضہٌق سَ قرفبلق تَ ٌُئٍ او تٛیك

رعٌل کٌ اپبٌ غلو مٌُؿ ىٌُ
ُ
َ
ُ
ر ِش ظو سَ ا کٍ ق طٌ مٌُؿ ىٌُ
ُ
ا
َ
اسٌ رش سَ میك مٛعٌ مٌُؿ ىٌُ

ش
ق ِیع رك عٌلف کٍ حٞهٔ سَ تَ ـؾ

گ تٌہل کٍ اپبٌ ش قٌ مٌُؿ ىٌُ

پن صمٌُ پن خٌُٛي پن مٌُگٍ پن رّ تٌ

میك رّ تٌ کٍ ٌُشیکیلق میك پن تھ تکلق

َ كم ؽ تٌ مٌُؿ ىٌُ
َ لبۓ
میك ا پۓ

میرً رؿ کٍ خٌلُ پن تلطھم ؾزٓ٠ك

جضیق ای ِق ج تٛش سَ ک تٌ مٌُؿ ىٌُ

ُ
میري مرذ شكئٍ کٌ خٌغـ نہٌ ہَ
ُ
َ شكضَ سَ آحٞ
میك ک تٌ مٌُگ تٌ ا ُک
او تٛك کٌ رامق پن خٌلٍ ہل میرا
َ
ش قٌ ٌُئٍ رّ تٌ تَ جس رش پن خٌکٞ

میك اپبٌ رعٌ کٌ غلو مٌُؿ ىٌُ
علمٛاش سَ میك كقٌ مٌُؿ ىٌُ
علٍ سَ علٍ کٍ ق طٌ مٌُؿ ىٌُ
ُ
َ
ٌؽ ش قٌ مٌُؿ ىٌُ
اسٌ رش سَ خ ِ

٭٭٭٭٭

421

پن

پن

التجٌء میري ٓٞكش ِرگٌش تل طق لَ

التجٌء میري ٓٞكش ِرگٌش تل طق لَ

َ تھٌ تل شق لَ
میك پتجیق کٌ ىجْ ہلق ىجھ
دمحم

ك

علٍ ك قٌطمن  ،جضیق ك جصق

ہل ضٓ ِ ٞلٍ نہٌ جس رـ خٛا ہل خٌف ك یق
ُ
ط
ك ت ِـ پتجی ِق ٌُؽ اف کٌ ساک ٞہلق
ُ
َ سعر ك لحق سَ میك اف کٌ ـٌک ٞہلق
اكش ا پۓ
ُ
میك اف کٍ مٛد ّ تٌء طت ٙك ـٌـ ک ٌُٞہلق
اكش اپبٌ طھملٍ کل لعـ ك گلہر سَ تھرٌُ ہلق
َ شكئٍ ہَ اـؾ ٌُش آیکھیك
پن آشضك لبۓ
کو خل ٛریکھیك مّٛنن پن تَ قراش آیکھیك
ضہٌق سَ ریک
ؾرش خٛا تھٌ ركش نہیك
ل
ت
ك
ھی
ِ
ی
قیع تھٌ ٌُس ہَ اكش قٌطمن تھٌ ركش نہیك

421

َ ہمیك ًضکـ کسٌء ْحػ خلٛي
ًُ پۓ
َ کٞب ك ًُء طرػ خلٛي
كہٌق سَ خٌِب تگ
َ
ؿر ْ ٙکل تھٌـ کَ مللٍ کٍ زلب شكِب تگ
َ
گ تٌم کَ و تـ کل ہف آٔسملق سَ رھلِب تگ
پن فیػ ریق زل اؽ پتجیق کَ راعٌ ہَ
ج تٌت ِاف کٍ صمۓ پتجیق ًسٌعٌ ہَ
زل
تل
یمٌـ عٌلف
ِ

پتجیق کٌ ت مہیك عکس ریکھ تٌ ہل اگٞ
فیػ ریق کٌ

تف

ایمٌق میك پن كم ہشبٌ ہَ

پبٌ کَ ركش کٍ شسهٔ ضہٌق ٓٞشبٌ ہَ
لحٌ علٍ کٍ طرد ہَ پن ِاس ضمٌتَ میك
ُ
ر ِش ق ؼیف ہیك ضہراء کَ پن حٞاتَ میك

ریکھم

ہرم اتلش
ض ِ

422

ہمٌشً ركش کَ ًضکـ کسٌء ہلۓ پن تل
جصق جضیق سَ خٌجٔ شكاق ہلۓ پن تل
رعٌء سَ پتجی ِق ٌُؽ کٍ ہل

ـٌر ـٛا

َ انہیك تلق ہٌ ؾجٔ میك عٌقیٔ میك خٛا
ش کھ
َ
پن رش ہَ

پتجی ِق ٌُؽ کٌ نہٌق مٌُگل

َگٌ خٌہَ ضمیك
مل

مٌُگل

آظمٌق

مٌُگل

ؔمٌ مرط پن ہَ رؿ میك ہل كىء ِاف کٍ
جسٌ
َ شہل ق طٌء ِاف کٍ
تھر ِاس کَ نع ٛتل گبۓ
*****

423

پن مٌٌُ کَ رامق زل خٌلٍ ہَ میرا
پن مٌٌُ کو رامق زل خٌلٍ ہَ میرا

پن مٌٌُ میرً ٌُس ركلُ نہیك ہَ

مگ ٞـٌشي رّ تٌ میك حببٌ ہَ ركلُ

میرً اُؾ آ ٔسمق کٍ قیهٔ نہیك ہَ

ع
علٍ سَ پن ن لیف ىجھکل ملٍ ہَ

ضہٌق طھمص رً ہمبِّ

رؿ كہٌق تھر

قرٌُّ تٌق

خٌہبٌ ہَ

دىیٔ

ط

تل

میري

ہِّمبِّ

رؿ میري ضُٛگٍ ہَ

َ ضُٛگٍ کٍ ؿركشت نہیك ہَ
ىجھ

پ ِن

پیغ

ِیسٌّ تٌق

خٌہبٌ ہَ

ج
جٌف كقٌ میك
ِ ھ ھؾ خٌۓ زل امت ِ

کلئٍ اكش شبٌ ہَ دىیٔ نہیك ہَ

ع
شكد ؼ تٌرت
َ
ہ
ٔ
ی
کٍ
لٍ
ى
د
ِ
نہیك کٌـ آ ّ تگٍ کلئٍ ؼ تٌرت

علٍ کٍ دىیٔ ہَ ایمٌق کٍ ركلُ

دمحم کٌ قرمٌف ہَ اہ ِـ ایمٌق
َ آل ج تٛش کَ ینضو قٛـ ٓٞ
خل

زل رؿ میك علٍ کٍ كىُّ نہیك ہَ
َ ج تٛش كہیك زؼ شہبگٌ
خٛھر ہل ُگ
ت
َ کٍ کلئٍ ؿركشت نہیك ہَ
ھٹکۓ
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ملح طمقٌق سَ ل ٌُٟشہلٕگٌ
میك ہر ِ
ٌػبیٔ کَ طمقٌق سَ رامق ْجٌٌُ

علٍ کَ عہٌشً پن خل تٌ شہلٕگٌ

علٍ کَ عًملق کٍ ن ظرت نہیك ہَ

علٍ کٍ كىرت تھٌ خٌلؼ کَ گھر میك

علٍ کٍ عہٌرت تھٌ خٌلؼ کَ گھر میك

دمحم کَ نع ٛاہ ِـ ایمٌق میك مؤمق

کسٌ کل خٛا سَ تلق قُریتِّ نہیك ہَ

*****
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صیریك کٌ كاهعن ہَ پن ِاہـ ؾزاء فبل
صیریك کٌ كاهعن ہَ پن ِاہـ ؾزاء فبل
قرمٌتَ ہیك پن مٌحٞا فیػ الہٛي فبل
م
خٌق صمض ہَ اراۓ هغـ عہٌ فبل
غٌُ ٛش ِم خگ ٞہل تلق کٞکَ ٕکٌء فبل
ک تٌ معخزم ِرکھٌٌُ ہَ شاس الخضیق تَ
اكش جشر ک تٌ ّ تٌ ک تٌ صیریك کَ ئیق تَ
َ
لؽ ك تٌق پن ـٌشً عہ تٛكق کَ مر لۓ
ت ِ
َ
شام ـٌـ سَ اہ ِـ شیف خل
جس رـ کَ ِ

ُ
َ اُؾ خگو ُؾ پن ُؾ شکَ
َ خلۓ
قْ خلۓ

َ شہ َ
ُؔ رشر پن ب طٌشم قْ ہٌ ریکھۓ
ٓٞ
جِس تھٌلَ ٓ ٞجضیق کٌ مر تھٌ رھرا ہلا
ہٌتَ كم تھٌى آگَ ہٌ ٟٓھ تٌ پن تھٌ سشا
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َ ہیك ِاہ ِـ کٌشكاق
ػیراف ہلکَ تل طھۓ
َ اً لجٌ ِر ٌُ تلاق
آگٌم ہف کل ک ٞپۓ
ُ
کیلق ک ٞمر جضیق کٌ تھٌى شکٌ نہٌق
ِ
َ ک تٌ شاض ہَ نِہٌق
ِاس اير میك ّ تٌ پۓ
لجٌر تللَ قٌقلو كاللق پن رُکي لل
تھٌى خٛھر خٛھر ت مہیك لَ خٌتَ تف خلل
ُ
ک تٌ ریکھٌ قْ تَ خـ کَ كم تھٌى شکٌ خٛھر
صیریق  ،عہر ِ ٌُتل کٍ للُٜي کٌ تھٌ كم گھر
ًشركش تھٌ پن ٌُت سَ صیریق زلش ِصیر
ٔشریػ ى شہَ ہیك نہٌق ـ ٌِم ْخر ك ٓٞ
ىجي کل ٕػیْ ؽ تٌق ُِ فبیر ہلگٍ آح
قْ کجي ُٝش میك خ ٌِف پبٌ کل کٞكُگٍ آح
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رش اغـ ـ ٌِم ریق تَ كعٛم تھٌ تلق ک تٌ
صیریق میك ؿركش تیرً گھر میك آلٕگٌ
ہر خٌؿ میك  ،میك اّ تٌ پن كعٛم پبھٌلق گٌ
َ میك تیرً گھر کل لجٌلٕگٌ
آم ٛسَ ا پۓ
گٝشي تھٌ ک تٌ جضیق ٓ ، ٞصیریك تھٌ تَ ػیر
لؽ ك تٌق پن مر
ىظو تھٌ ظو کٌ خٌؽ ٓ ،ٞت ِ
صیریق تَ زل ریکھٌ

ُؔ الف
ب طٌش ِم ٓٞ

مر مرك ِش ضہٌف کٌ تیزً پن ہَ علف
ُ
ُ ُ
ل
ک
َ گٍ اً ظ ِو امف
ر ک ٞرہٌئٍ ِہۓ
کِس تَ ُٛف سَ آة کَ مر کِ ٞرٌُ قلف

ك تٛاپیلق کَ ـٌتي میك مٌتف کٍ صػ ِْجھٌ
صیریك تَ گھر میك ىج
لس ح٠ف ك الف شظٌ
ِ
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ِاؽجٌض سَ جضیق کَ مر تَ ک تٌ کًـ
َ لگٌ ّ تٌـ
صیریق کل ٔسلٍ کَ ر پۓ
كعٛم ک تٌ تھٌ ہف تَ زل كم ہل گ تٌ یمٌـ
لد مر میك آ تل گ تٌ تیرً گھر امٌـ
مٝت ِ
میك کًُٞء میك اّ تٌ تھرا گھر ل تٌ حکٌ
ُ
ل تکق ہلق زلش کَ اه ِٔ خ ٛکل ْجٌ حکٌ
ُؔ رشر پن لحق
طق ک ٞجضیق کَ ٓٞ

ریکھٌ ّ تٛھَ ہیك ٌُتل کَ ٌُضك میك تھٌ شطق

ُؔ ح٠ف
ضپیْ  ،عکینن اكش شقنن ہَ ٓٞ

َ ہیك عٌُ ٛظ ِو ضمق
طمؼ گٞاق کل نہۓ
ِ
اـ ِؾ لہل نہٌ کَ كم صیریق کٞئٍ ئیق
ٔس آم تھر کَ کہبٌ شہٌ ٌُ جضیق جضیق
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ٌُقٍ شہَ پن فیػ ریك مللٍ جسببٌ تلش
للم فبیر کٌ ظہلش
ِاف میك ـٛا ہل خ ِ
آب صیریك ًُتَ شہیك حضلش
کلٓ ٞکٌ
ِ

َ  ،ہر ًُء ہل ركش
م طللب ہف کل جِس سَ مِل

صیریك ّ تٌق پن ِاف کَ ہل ہف تل قٛاء قٛاء
قٛملق میك ِاف کَ ِببي کَ مٌتف کٞیك ـٛا
لؽ ك تٌق پن معخز ِم شاس کَ فیْ
ت ِ
صیریق کل جضیق تَ زل ْخش ري طلْ
م
غ
غ
ه
ل
ـ اً ِـ شب
اً راعٌ الخضیق
ََ
ہَ ؾرض ك الِہٌ پن  ،عًمٌپن ٌُ ارب
ٔشریػ ىل مللٍ غب ت ٛك امٌء کَ گھر
ؔ کل تھٌ ٕػیْ کٞك ؽ تٌق ُِ ـکٞ
ـٌکٞ
*****
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تھٌ کسم ِش ؾراؼ میك اؽ ير ِر ٌُ ص قٌء
تھٌ کسم ِش ؾراؼ میك اؽ ير ِر ٌُ ص قٌء
طٌہر میك تھٌ نہلر
تھٌ

مگ ٞعٌص ِؽ خٛا

تل ت
آؿ پبٌ ٟٓھٌ
ن
ن
ش
ك
می
لق
ی
ّ
ھ
ِ ِ

شہ تٌ تھٌ ُ ٌِـ پتجی ِق ٌُؽ ٓ ٞقٛاء
مر صیز ہر طرد سَ تل ؿشرت کٌ ٌُغ تھٌ
ک
َ میك راغ تھٌ
ٓ ٞاؽ ٔشر پن تھٌ تل لتخ

رؿ میك ہلا ج تٌؿ دمحم کَ ٌُس خـ
خً ِؿ ًضکًت ہَ كم مرك ِش اضؿ
ًضکـ میري ن عیر پیمیر پن ہلگٍ خـ
ہٌري کَ ٌُس خـ  ،کو پن ایمٌق میك ہل خلـ
ُ
ُ
طر ِض تلاضش ا کٍ الؿ ہَ ضمٌتَ سَ
ُ
جس کل زل کجي مً ہَ  ،اسٌ آك تٌتَ سَ
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آٌُ ؾرض مّٛنن میك ِی ِش پبٌ ٌُؽ
رقٔ الف سَ غی ِْ ق تٌ ٌُ ٔسینن خٌؽ
ِ
کٍ ؾرض تلق پبٌ سَ ہل تف تلش اكش میك خٌؽ
طٌہر میك تل میك ـٌر ہلق ٓ ٞرؿ ہَ رشر ٌُؽ
َ
اـًـ رً کَ رؿ کل میرً ـٌر کتجبۓ
َ
َ اكىر کتجبۓ
َ تھر ق طٌء ىجھ
نعِ ٛا ـک
پن طق کَ ـٌر مٌق ہلۓ پیػمیر خٛا
ِ
ُ
ىچ تٌش ھـ ق طٌء تَ اسَ ریك ک تٌ ق طٌء
َ رعٌء
َ زلق ہٌ کٞتَ لگ
اكىر کَ لبۓ
ٌُ گہٌق

آٌُ

ِٓ ٠ر

پبٌ ّ ت ِؾ کیرٌُء
کٍ ؾرض ٌُ شصمؿ پن خٌۓ رعٌء نہیك
غٌجْ ٔشر ہل شغٌۓ خٛا نہیك
پن
ِ
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تھراۓ و تـ پیٔ کَ پیػمیر ضمٌق
ِ
ضشر شك پن ٌُؽ ہلا و ت ِـ ضاقراق
َ
َ ر ِش ًسج ٛسَ ٌُ گہٌق
ف بیر آ گ ۓ
َ کٞتَ پن ّ تٌق
آراب ؾرض ک ٞکَ لگ
َ
َ میرا رؿ ـٌر کتجبۓ
کجي ٌُت کتجبۓ
َ
شْچ تٛم کیلق ہیك آة پن ِاشـٌر کتجبۓ
تللَ پبٌ کجي نہیك اً میرً مو ل قٌ
ٓ ٞجْ ٕغٛ

ہلا

كم عہیس ٌِم کًُٞ

شاھْ کٍ ضهٔ رُکي کَ تللَ ظو ہٛي
َ میك ک ٌُٞتھٌ اكىر کٍ رعٌء
َ لبۓ
ِا ـک
ٌُتیر

ِاـکٍ

ٌُلَ شٹگیر

میك نہیك

ٌُُّ ہلا پن اير کَ ی ق ٞٓٛمیك نہیك
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تللَ جضیق ٔس پن ٓٞرر کٌ ہَ فیْ
َ اؽ ٔشر رٌُ اً مرك ِش ؾرب
لل ہمۓ
تللَ پبٌ سملش نہیك ہَ شغٌۓ شب
َ اب
َ ِاـکل ہمۓ
ظو تَ کہٌ رك ىؿ ر پۓ
َ
َ ہل ک تٌ یق رعٌء کبۓ
تللَ شصمؿ کہۓ
َ
َ ق طٌء کبۓ
ظو تللَ ظو ٔشر ِاسَ ہمۓ
شصمؿ خٛا تھر زل اُؾ ٌُش
مٌ نع ہلا
ِ
ک
آؿ ؼ تٌ کو خٌش
تللَ جضیق ھٌف سَ ِ
ُ
اس رـ ہلا پبٌ کل نسم پتٗ تَ ظمٌش
َ ِاـکل گلہزاش
ظو تَ کہٌق کو ٌُ ْ٘ ر پۓ
َٔ 4شر پن ہلئٍ جْ کو ـٌم کٍ
ْخصش طھۓ
ِاؽ نش ضۂ میك رھلـ ہلئٍ كام كام کٍ

434

ُ
مٌ نع ہلۓ پب ٌِ ہٛي تھر اتھٌ کَ ہٌتي
ىچ تٌ ِش ز ِؼ خل ٛتَ ھیس ک ٞکہٌ کو ـٌت

رت ػیرُـ ّ تؾ سات
ٌُگہٌق آۓ حؿ ِ

کٍ ؾرض پن شصمؿ سَ اً فخر کٌّ تٌت
ِ

َ
َ هعـ کٌ ِاسَ ىچ تٌش کتجبۓ
ٔس ا پۓ

َ
ِاس رـ پن کجي جضیق سَ ُکٞاش کتجبۓ
کھٌ ک ٞكشف خًؿ کٍ کہ تٌ ہَ سك الجًؿ
ّ تٌشا ہَ ِاس قٛش ہمیك ػی ُر الیسٌء کٌ ىؿ
َ خٌۓ زل تلق ہٌ ہزاش ـٌؿ
فبیر ْخس
ؔ رعٌء کل پن ہل گٌ کبھٌ ضكاؿ
ِاس تیر
ِ
شاھْ کل زل جضیق ِرىۓ تل ْخش ركق
َ اگ ٞپن ـٌشي خٛائٍ تل ْخش ركق
ْخس
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َ کٍ خٌم
ِبیلق دىیلق اب کو پن مر ّ یبۓ
تھٌ خٌطر جضیق پن کجي ِی ِش کیرٌُء
ِ
َ ـٌت مو ل قٌ
ىچ تٌح اؽ ٔشر کل ر پۓ
ٓ ٞآم

ک ًُٞمیك ؽجٌٍّ شیف

ہلا

َ
مقیلؿ طلف ـ ٌِم زلش اق تٌؿ ہل گۓ
ت
ھ
گ
َ
َ ھمصكق سَ ٌُمٌؿ ہل گۓ
َ بتخ
ِبۓ

٭٭٭٭٭
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ىچ تٌح آب ك راپن ضہرا کٌ ہَ گھراٌُ

ىچ تٌح آب ك راپن ضہرا کٌ ہَ گھراٌُ
ّ تٌصمق کٌ

کٕٞگٌ ٌُ جشر پن ضمٌپن

غف

فیػ الہٛي پن مللٍ ہَ معھر جسببٌ
ِ

ُیر

رشر سک ٞطق لل پن ـٌم کٍ ضٌُئٍ

ِکس ّ تٌس کٍ

بال

اكسمس فب ِط

اؾمٛ

میك تھٌ قٌطمن کٌ خٌئٍ

ت ق عش سَ کہ تٌ تھٌ ٌُئٍ ٌُئٍ
اكش ـ ِِ ٛ
کٌ

يرّنن پن خٌٌُ
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ُ
اس رشو تٌق ُٓٛٞم اُؾ ک ًُٞسَ گٝشا
ک تٌ ریکھٌ تَ ضٌُق تَ رؿ صمض پن ب طٌشم
ـ ِٛت کٍ رھلة میك ِاؽ ق عسٌف کٌ ٓ ّٟتٌ
ُ
ل
ضسملق سَ زلش اس ٓ ٞكم ا ع عش کٌ کہ تٌ
َ ہلپیلق پن كم تھراٌُ
صمکھٌ ضٌُق کل ا پۓ

پن رُکي ک ٞب طٌشم

ِاؽ طھٌص ٓ ٞكم ِببھٌ

َ قک ٞآب ك راپن
ـٌشً ٓ ًُٛٞکٞتَ تھ
ٍّ خٌؿ کًُٞ

کٌ

اً ـٌتھیلق ُٓٛٞك

َ
کہۓ

لگٌ

ُٓٛٞم

طھمصك ج تٌؿ اّ تٌ

آقٌۓ رك ضہٌق تل ظو شكض سَ ہَ ٔطنن
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تف کل رشجٔ کٌ پن ـٌپن تل ہَ نیشر
كہٌق خلبٌ شُّ ٓ ٞہَ تَ ٌُب ریك کٌ شہیر

َ
اكش ضسف اف ِّگنبِِِّّّ ہَ ىخٌش کَ ُٛف ٓٞ
ُ
رً کلف آب اـکل ہَ زل طرػ شیمگٞ
ّ تٌسَ جضیق ٓ ٞہَ اعٛا کل طلف زھٌٌُ

خٌؿ مللٍ ـٌشً ٓ ًُٛٞتللَ
طق ک ٞپن ِ
اً کٌش ہٌتي ہلتَ ہف خٌکَ ٌُئٍ ىتَ
فب ِط پبٌ کٍ خٛهٔ ہف تَ ضٌُق ْجٌتَ
ّ تٌسَ جضیق کٍ ہف ٔطنن لبٌ ْجھٌتَ
للؽ
ہٌۓ ـ ِ

اُمبِّ

کب تٌ ہَ

كجس تٌٌُ
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تللَ ِٓ ًُٛٞمـ کٌُ ٞضكق نہیك تل ک تٌ ہَ
نػهٔ خٛا کٍ ہف کل پن زل ْ٘ تل ق طٌ ہَ
َ زل ْ٘ تھر کَ
ہف ن ظرم ن ظرم ٌُئٍ ىِبٹگۓ
َ ج ت ٛن ظرً
َ میك ظو کَ زالب تگ
َ گل
صم کھ
کف ہلگٌ کجي تل مركش کٌ ّ تٌس سَ ٓ ّٟتٌ

َ کجي ن ظرمء آب ىۓ
قْ زل ْ٘ میك لبۓ
تللَ اً آقٌ حببٌ ىلت تھٌ آب ىۓ
َ اً مللٍ ٌُ آب ہف ًُۓ
لٍ کھم لبۓ
تلشي نہیك تل تھمصي سٌ ّ تٌس تل ْجھٌۓ
کٞ

لل

قیلؿ مللٍ خٛهٔ پن كالہٌپن
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فبیر

تَ ُٓٛٞك کٍ جْ شبٌ

ضٌُئٍ

لٞضا پن رُ
ت
ؾرش
لر
ز
ر
ظ
کي
م
ِ
رؿ شكٌُ ـ ٌِم ریك کٌ اكش آُکي تھٌ تھر آئٍ

کیرٌُئٍ

صمخٌ کو تَ ضٌُق کٍ ىجي ٓ ٞہَ ک تٌ ی قٌري
اكش کلمن گل کو تیرك ق کٌ میك ّ تٌ ٔسٌٌُ

َ خٛهٔ قیلؿ ک ٞللق
قرمٌٌُ ظو تَ کیس
َ ئٍ للق
ىۓ ہل تف زل ن ظرً ٌُئٍ کَ کیس
َ تھمللق
اؾجٌب اكش حٞـ کٍ میك ّ تٌس کیس
ّ تٌصمق کٍ ىش خلبٌ شپبٌ پن جْ میك ریکھمق
مت ظمش ىجھکل

َ
کیس

ہل

ٔس تگٍ

ْجھٌٌُ
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کھٌ کَ ك تٌق ضمیك ٓ ٞاکیر ِگٞا ہَ ّ تٌـٌ
ط
ت
ت
رشٌُ کل ھق ک ٞھٌ ھٌئٍ شہٌ ہَ ّ تٌـٌ
ٌُضكق ک تٌ کَ آح ٞقرٌُق ہلا ہَ ّ تٌـٌ
ہٌتھمق پن میرا خل ِؼ اصعر طھ تٛا ہَ ّ تٌـٌ
َ کٌ
َ ْخ
تھمى نہیك میك ا پۓ

ُِلِمًٌُ

َ میك ضير آٌُ
تھٌ گك تگلق تلق خٌشي ا پۓ
اكش فیننء م قٛس پن ـ ٌِم ریك کَ ِببھٌ
َ لگٌ كم شگٟا
غتخر سَ خلؼ ظو ٓ ٞر پۓ
ُ
قرمٌٌُ اتي لعیك پن ہَ تلظو گٌمء ٌٌُُ
َ ْجٌٌُ
لجٛم اتھٌ ش قٌػٔ کٌ ہَ ىجھ
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ہَ ہَ ـؼْ ْجٌٌُ ٔطنن رہق تَ لجٛم
َ
ل
قْ ریق تلشً کٞتَ كم سك ا میق تَ لجٛم
ُ
خلبٌ ہلئٍ ضمیك ٓ ٞاس تَ کَق تَ لجٛم
مر کِ گ تٌ پن ہرگ ٠طھمصا پن یق تَ لجٛم

ُ
ہر خٌؿ میك تھٌ اُکل

اُمبِّ

کل ْخسماٌُ

ُ ُ
اصه اصه کَ آۓ کُٞـ تَ ٌُب ہَ ًُٓٛٞ
ہَ تَ قراش مللٍ اہ ِـ ؾزا کَ ہررً
آیکھمق سَ خـ کَ آۓ ہف أسٌ ْجٔ ک ٞرً
ہَ ٔطنن لٍ پن ّ تٌصمق کو کٌس خل ٛتھر رً
َ
کٍ ہلگٌ ا پۓ

شكضن پن کًٌُُ ًُٞ
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آیکھمق میك تھر کَ ىٌُ ہلق آ ٔسملق کٌ ہٛپه
َ فیػ الہٛي کل ٓٞـٌ
فب ِط پبٌ کٌ ر پۓ
ؼ تٌس ٌُ كقٌ کَ رك ٌُضكلق کٌ غٌٛو
ركتل صعیػ ٌُیکھیك ہَ ىح مللٍ شکھ تٌ
ـٌک ٞکل ٔس ش قٌػٔ سَ آة ہٌ حٟھٌٌُ

٭٭٭٭٭
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َ ـ ٌِم كاى
َ تھ
اؽ رف پبٌ کَ ہف شام ِببھ
َ ـ ٌِم كاى
َ تھ
اؽ رف پبٌ کَ ہف شام ِببھ
معضلمیٔ کٌ عٌلف تھٌ عہْ ٛجب تٌ کٌ
ٌُ ٌُ سَ گك تگلق تلق کٞتَ

لگٌ تلاـٌ

ٌٌُُ کہل کو تف ہل الغـ ٌُ ہف ہَ اعلٍ

ٌُ ٌُ پبٌ تلق تللَ ِب تٌ ہف ہٌ ہیك الغـ
قْ اِب تٌء کَ ك ت ٛہف تل ہیك غیف يرــ
ِ
تللَ جضیق ٌٌُُ میري تھٌ اُؾ ـٌق ہَ
کـ اِب تٌء کَ کٌ ك ت ٛمیرا تل ٌٌُُ خٌق ہَ
تلق میرً حیسٌ ٌٌُُ تل إٓکٌ کہٌق ہَ
َ پبٌ ہٌق پن ٌُت تل ؼ تٌق ہَ
َ لگ
ک ہۓ
َ کو اكؽ تٌء کٌ ك ت ٛمیرا ُٛش ہَ
ك یبۓ
عٌلٍ قٛش ُٛش تلق تل إٓکٌ کٛھر ہَ
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ِسماف عٌلمٌ کٍ مٌق میري ك تٛم ہَ
ٔ ِ

مٌق حیسٌ میري ٌٌُُ کٍ مٌق پن آمنن ہَ
لاف غیٔ کٌ يرّنن ہَ
مررا ِش تل ز ِ
أسٌ ہَ تھٌئٍ میرا ک تٌ تھٌئٍ إٓکٌ ہَ

فبیر کٍ شبٌ جْ ٌٌُُ تَ زلش کًمٌ
مٌشً زلسٌ کَ ٌٌُُ تَ زلـ لٍ ِیسٌئٍ
جسکل پب ٌِ اعلٍ گٞراتَ قْ سَ اعلٍ
كم کًُٞء میك ہٌتَ ظو شكض سَ تھٌ ّ تٌـٌ
ُ
کجي تھٌ پن لغـ کلمن گلتل تَ اهکٌ خٌٌُ
طلف ك شیف کَ تیرك کٌ كم ّ تٌ ِٔسٌپن
لج ًٛمیك س ْ ٙک ٌُٞتھٌ ضير جْ کو مر کل
َ ِاس ٔشر کل
کس قٛش ٌٌُُ ٓ ٌُٟتھٌ  ،ا پۓ
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فبیر خ ٌِف اؾم ٛپنہٌ تھٌ کًُٞء میك
ضسملق سَ زلش تَ خ ٛمللٍ تھٌ کًُٞء میك

ُؔ
ل تکق م ق ٌِـ کـ کٌ خللم تھٌ کًُٞء میك
ضہراء علٍ جصق اكش ٌٌُُ تھٌ کًُٞء میك
َ ٌصطفٌ کو ِب تٌ ْجٌل لجٛم
َ تھ
ک ہۓ
اهٔ کل

ْخسمالل

اّ تٌ

ِپبھٌل كعٛم

ہَ پتجیق کَ كاشج پن فیػ ریق مللٍ
جسکٍ جبیك میك ش كطق ہَ تل ِش خ ٌِف ضہراء
پن قبض رً شہَ ہیك فبیر کٍ رعٌء کٌ
ِاُکٍ ی قٌء کٍ خٌطر تھٌ لجٛم کًُٞء کٌ
ؔ نہیك رعٌء کٞ
سک ِ ٞجضیق ک ٞکَ ـٌکٞ
ٌُ جشر شك َٕؾجٔ ٌُقٍ شہَ پن مركش
٭٭٭٭٭

447

و
ػ کٌُٞت ہَ جضیق
اً مؤ بیق کٌش ِ
و
ػ کٌُٞت ہَ جضیق
اً مؤ بیق کٌش ِ
ـٌمع خٌخٌت ہَ جضیق
ع قٛم کسٌء ہیك
ِ
ىجٛھٌش میك پن کشبٌءِ متجٌت ہَ جضیق
را ِش ًُء میك را ِهع آقٌت ہَ جضیق
جس تَ ضہٌق ٕکٌشا پن خللم یمٌ ہلۓ
ًضکـ کسٌء کَ ىؿ تھٌ ًضکـ کسٌء ہلۓ
ظو فیػ ریك

قرمٌتَ ہیك ٓٞہٌف ریك قٌشس کَ ملؾ میك
َ مؤمق ٟٓكس میك
شہ تٌ تھٌ اؽ ىجلسٌ تھ
َ ِكشر علٍ ك جضیق میك
رف شات ش ہۓ
َ كم ک ٌُٞتھٌ رھ تٌف میك
مؤمق کَ پن ك ظیف
ؔر
اؽ رف ًُء میك گھر گ تٌ كم ير ِر زلش ِصی
ُ ٌِـ جضیق یق

گ تٌ

ؔر
َ ِصی
َ ل بۓ
ِا ـک
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َ ک ٌُٞتھٌ كم ؼیق
غبگـ میك شضؼ کَ لبۓ
کٌ ِش معٌش میك تھٌ كم ٌؿركػ زلش خلق
َ سَ زل آٌُ ِجشیف یق
اؽ صیر ـٌ مۓ
ُ
خ کب
کجي صمطھ تٌ پن تھٌ اسَ تھٌ ير لو ھق
فببھٌؿ کَ زلاس پن گھیراٌُ كم حٞي
ُ
ک ت َٞلگٌ جضیق کٍ ٔسبت ٙاس گھڑي
َ میك شكیمٌ ہلا گھمصً پن اؽ صماش
ِا پۓ
ُ
َ صیر کل تھر ریکھٌ مر ّ تٌش
قٛملق میك ا ـک
َ لگٌ كم صیر کل تلق خکف ظو صماش
ر پۓ
ِ
ُ
ِاس يرر کل تل طھمص پن ک ٞاـکل تَ قراش
ملىۓ رك

ضہٌف کٌ

قرمٌف زل مً

مر کل طھکٌ کَ صیر كم غبگـ کل تھر خً
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ٓ٠رُؾ خٌکَ يرر تَ تلطھٌ اً ظو صماش
ک تٌ ٌُـ ہَ ّ تٌل ت مہٌشا اً سي كقٌش
قرمٌٌُ جضکٌ

ٌُـ تل

لب تٌ تھٌ ٌُش ٌُش

میك ہلق جضیق ِای ِق علٍ ؼ ت ِِ ٛکٞرگٌش

ًضکـ میك زل ٔشر کلئٍ ہمکل ُٛاء کًٞ
ممکق نہیك کو تھر كم اصیر ًُء شہَ
ِ

عًب ہلا زل يرر پن ایمٌف کٌ كىلش
قٛملق میك مر طھکٌ کَ کہٌ معٌػ ہل لضلش
َ اراء ہل میرً حضلش
ز ِؼ عًمٌ کیس
َ کلئٍ ِاشـٌر ہل ؿركش
خٌرـ کَ كا س ػ
ؔ
گھر میك میرً ْجلٍ ِو فب ِط شصمؿ ہل
ىجي خٌکسٌش

کٍ پن ؽ تٌقُ قیلؿ ہل
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گلہر كسٌق ہلۓ

لٍ فبیر
ِ

َ
ٌُملش

َ مگٞ
اً يرر تف کل کہ تٌ تھٌ تف کہو گۓ
َ نہیك پن میرا خٌؿ زلق میك ٓٞ
کیلق ریکھۓ
َ نہیك میري ؾرُّ کٌ کجي سکٞ
کیلق تل طھۓ
َ ت مہٌشً گھر خلیك ہبگٌـ لجٔ ہَ
کیس
هٔ شكکیل ہمیك کو عہٌرت کٌ كقُ ہَ
ُ
تللَ جضیق طق کَ پن تیري رہٌئٍ کل
آٌُ ہلق کًُٞء سَ میك خٌجٔ شكائٍ کل
َ تھٌئٍ کل
مٌشا ہَ طٌلملق تَ میرً ِبۓ
َ میري کمٌئٍ کل
للٌُ ہَ میرً ـٌ مۓ
َ
َ پن تھٌ اعٛاء خًِب تگ
غتخر میرً گل
َ
گھر تھٌ ہمٌشا للث کَ طٌلف خًِب تگ
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پنہٌ ہَ ک ًُٞمیك مٛر گٌ ِش رك ضہٌق
َ
تھمک ٞلگٌئٍ ضير تَ مللٍ کل اىمٌق

َ پن ِببھٌ خلؼ پن غتخر ک تٌ شكاق
فبۓ

ظو تَ کہٌق خلبگٌ پن غتخر تیرا نہٌق
اتھٌ ضير جضیق تَ لجٛم اراء

ک تٌ

تلتھٌ طھري سَ ضير تَ مر کل خٛا ک تٌ

َ زل
اكسمس ٌُـ لبۓ

اہلل شصمؿ کَ

َ
ِاس شسهٔ ضہٌق کٌ پن شّنن ضىجي ـک
ُ
لج ًٛمیك ـ ٌِم ریق کَ مر کل ا ٌُشا کَ
َ امٌـ کَ
َ ا پۓ
تیزً پن مر کل لَ گۓ
عٌلف ط
ُؔھڑاتَ كالَ کٍ رّ تٌ اح ٟگبٌ
غف سَ ْجٌتَ كالَ پن ک تٌ ک تٌ گٝش گبٌ
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ًضکـ کسٌء جضیق کَ ٌٍُّ ٓٞہٌف ریك
ُ
َ راعٌ ِو فبیر فیػ ریك
ہف ـٌف ا ُک
ؔلٍ ہنیضو پن ـ ٌِم ریك
قرمٌتَ ہیك ؾمٌ
َ خٛاء تف کل مؤوبیك
آٌُر ـٌر ش کھ
ًضکـ اگ ًٟٓ ٞکلئٍ رّ تٌ ُٛاء ہمیك
َ ہف ت مہیك
آقٌت سَ ًُء سَ ْ ،جٌلب تگ

*****
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ک تٌ جضیق ای ِق علٍ تیري ق طٌء ہَ
ک تٌ جضیق ای ِق علٍ تیري ق طٌء ہَ
ُ
رامق او ت ٛقْ کٌ تھر ِرٌُ ہَ
ِ
خٌلؼ ك ىجللؼ کٌ
ـٌمع
ِ

خٌخٌت

َ زل
جِشۓ

پن

ّ تٌشا
مللٍ

فبیر سَ مٌٕگٌ

غف ضرك کٌ ہَ زل عہٌشا
ُ
ػ کٌُٞت پن
کٌش ِ
ُ
َ كم فبیر سَ
ا شۓ

مللٍ
ٌٌُُ

ہٌتي خٌلٍ کٍ کلئٍ رش سَ گ تٌ ہَ
ِاؽ

رف

مررا ِش

اُؾ ـٌُِـ رش

پن

پیمیر

َ ًس ت ٛکَ اكٓٞ
َ تھ
ِببھ

آٌُ

میك ك تٌٌُ

اً عہٌ قرضُ ٛنہیك ہَ

مٛعٌء حؿرت

َ ّ تٛم پن ح٠یك ہَ
ِاس لبۓ

ؾرض رعٌء ہَ
رت زؼ میك لبۓ
حؿ ِ
َ ِ

454

طق کَ پن ـٌُـ کٍ ؾرصٌ

شسهٔ خٌلؼ تَ رعٌء کٍ
ِ

پن کٞك اً مللٍ رعٌء تف

ؾرض کٍ اہلل کَ پبٌ سَ
ُ
َ غف
ہَ م قٛش میك ا ـک

ُ
ُ
اس گھڑي ػیر ـ امیك تَ

ہلگٌ پن قرضُ ٛقٛشت میك ِلکھٌ ہَ
غف ضرم ـٌُـ
َ
ـٌ مۓ

فبیر

كم
کل

ُل تٌ

اپبٌ كشهٔ ٓ ٞجْ شكٌُ

ریکھٌ

تلطھٌ

مٌحٞا

فبیر

تَ

َ
َ کلئٍ ُلۓ
ٌص ظرب کیس

آح ُؾ رشٌُ ِش پبٌ سَ
ُ
ک تٌ اراسٌ کٌ فیْ اً ٌُشظو ہَ

قْ کہٌ ـٌُـ تَ زل بیبیِّ ِّ
ُ
ہٌتي اهکٌ تھٌـ کَ مركش
زلش

کھٌٌُ

زل ِر

جسببٌ

زل ػیر ػیرُـ تَ ري تھٌ
آتَ
تلى

َ
ل تک

ُ
اس رـ

َ ِاؽ قرضُ ٛق طٌء ِاـکل ک تٌ ہَ
ہمۓ

ِٓ ٠ر

پیمیر

تل ِش غببٌ
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تللَ ٌٌُُ ّ تٌشً تلاسَ
ََ
مٌٕگٌٌُ تَ ارئٍ ہلگٍ
تللَ

ـٌ م

فب ِط

تلق

نہیك ِب تٌ

گلر ہري پن

قرمٌتَ

ِاـکٍ

ْخش رك قرضُ ٛاً

ضمٌپن

ہلگٍ
ٌٌُُ

ـٌت قرضُٛك سَ طھملٍ کل تھرا ہَ
گٝشي ک تٌ کُٞـ میك آ کٞ

رشٹگیر اشض ك ظمٌء ٓٞ
ِ
ُ
ِاؽ ٔشر طي  6مٌم کٌ اهکٌ
ُ
ُ
اـکل اتھٌ کٞ
ٌُئٍ مٌٕگٌ

ئیق رف سَ طھملَ میك ّ تٌـٌ
ُ
َ ٓٞ
گل
تیر مٌشا اـکل

گلر تھرتَ كالَ کٌ رامق للٌُ ہَ
حٞهٔ
ِ

ُ
ْخش رً او تِ ٛرلٍ اب
ُ
َ رؿ کل ک ٞرً
ـٌر ا ُک

فبیر سَ ٌُ شب

گلر خٌلٍ ِجسکٍ ہَ تھر رً
ہَ ی لیك پنہف

پن

پن ؾمٌلٍ

شہ تگٍ

َ سَ رعٌء ہَ
ظو دمحم کَ ك ك تل
*****
*****

طھملٍ

خٌلٍ
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ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَکٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

َ آٌُ تھٌ ـٌُـ پبٌ کَ ٌُس
او ت ٛل تک
َ للتلٕگٌ رؿ میك نہٌ تھٌ آس
قرضُ ٛل تک
کٍ ؾرض ٟٓھبٌ غير ہَ اكش ٟٓه گبٌ ہَ ٌُس
ُؔـکي عًـ کل کیلُک ٞنہیك ہَ شاس
قرضُ ٛکٌ

ُؔ
ٌ
صط
ت
گـُؔيرار سَ ھر رك اً فٌ
رامق ِ
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

رقٔ کٞـ کل ک تٌ رشاض
طق ک ٞپبٌ تَ
ِ
َ رعٌء اً خٛاكشُ ، ٛاً کٌشـٌض
کٞتَ لگ
ُ
ـٌُـ تیرً پبٌ کٌ ہَ تل ہٌ اسَ تلاض
قرضُ ٛکٍ او ت ٛسَ ک ٞرً تل مرقراض
ن
ہ
ت
ؾرش کیرٌُء
حٌ رعٌء پبٌ کٍ مر
ِ
ِ
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ
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ُ
خ
شكد اىمیك تَ کف خٛا سَ تلق ؾرض کٍ
ِ
ت
شب تَ ـًـ آة پن ھتجٌ ہَ ٌُ پبٌ
َ تلق رعٌء پن کٞك اتھٌ
ـٌُـ کَ كا س ػ
ِاس کَ ٕػیْ میك نہیك قرضُ ٛکٍ زلسٌ
َ ہَ پن خکف خٛا ْجٌ
ؿکهٔ کَ كا س ػ
ِ
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

خکف خٛا کل طق کَ پبٌ کل تھٌ اض ظراب
ِ
تھٌ پبکلٍ نۂ کو ركق ـٌُـ کل ک تٌ زلاب
َ میك فبیر رش ج تٌب
ٔشریػ ىۓ ا پۓ
َ آ کَ كم ك تٌب
لش خ ٛمیك ِببي گۓ
آع ِ
ط قلٍ کٌ عہ ٛتھٌ ٟٓي معضلـ تھٌ اراء
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

458

ریکھٌ زل قک ٞو ت ٛنۂ ٌٌُُ خٌف ہَ
پن ّ تٌش ک ٞشہَ ہیك پن کجي ىجي پن رھ تٌف ہَ
تللَ جضیق غٛقَ پن طھمٌُ ـٌ خٌف ہَ
ک تٌ اير ٌٌُُ اّ تٌ کلئٍ ٌُ گہٌف ہَ
تللَ پبٌ تلاسَ سَ ـٌُـ کٌ مٌحٞا
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

َ جضیق کو زل تھٌ ہل كاهعن
َ لگ
ک ہۓ
اً ٌٌُُ میك تَ تل ِاسَ قرضُ ٛاؽ رٌُ
تللَ پبٌ  ،پن أسٌ کہل  ،کو ہل شب ر قٌء
ْخر کٞـ تَ زلش میك آ ک ٞتلق کہو رٌُ
ِ
ٌُشاض ىجي سَ ہل نہیك ـک تٌ کبھٌ خٛا
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

459

َ
َ گۓ
َ شہَ پن ْخشۓ
ٌٌُُ تل شك کۓ
َ
رك  ،ئیق خٌش ٌُ ْ٘ طي  ،اكش ـٌت رً ر پۓ
َ
ػیرُـ آۓ خکف خٛاكُ ٍّ ٛلبۓ
ِ
َ
ْخرهٔ جضیق پن ـٌُـ کَ كا س ػ
قرضُ ٛـٌت شب تَ تھٌ مت ظمش ہَ شکھٌ
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

َ پبٌ پن طق کَ کو ـٌُـ ہلا نہٌؿ
زلش تھ
میرا تلاـٌ آح تل ک تٌ ک ٞگ تٌ کمٌؿ
ُ
تلسَ ش ِذ جضیق پن رُک ٞک تٌ م قٌؿ
تل تَ تل ىح شکي لٍ پیلت کٍ میرً ىؿ
ـ ٌِف ق طٌء پن تیري تل ٌٌُُ قٛاء ہلا
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

461

َ كم فب ِط پیمیر کٌ كاس طو
ٌُ شب ْجھ
َ گھر کٌ كاس طو
کُٞـ میك قٌطمه کَ لۓ
م طللـ كم ُٛش ظ ِو ٌص ظر کٌ كاس طو
ظو کَ رك ىؿ اکیر ك اصعر کٌ كاس طو
قرضُ ّ ٛتؾ ک ٌُٞق طٌء قْ کل ٌُ خٛا
ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

عٌلٍ قٛش جضیق کَ اجسٌف کٍ اراء
راعٌ الخضیق فیػ ریك ٌُقٍ شہَ ـٛا
ہف اكش ہمٌشي ٔسلیك ہل ظو ٓ ٞقٛاء قٛاء
ر وظ المرآف ک ٞکَ لیك مللٍ کٍ ہف شغٌء
جْ
تلشا ہل ہر ى ِ
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

م

هغـ کٌ مٛعٌء
ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

461

عٌصمش کل ٟٓھٌ پن شكاُّ حضلش تَ
ِرکھً کَ كم جسببٌ ش قٌػٔ حضلش تَ
قرضُ ٛکٍ ري کبیلق کل ركلُ حضلش تَ
َ اراء
ؔ پن ـک ٞجس کٌ کبھٌ ہل ـک
ـٌکٞ
ٌُ شب پبٌ کَ ّ تٌشً تلاسَ کٌ كاس طو

ركلُ قرضُ ٛہل ق طٌء
ہر اُؾ ىجْ کل
ِ

*****

462

يرائٍ ملالٍ کٞاـ
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ٖص اں رےه ےھچ امیج ٌََ ٌا
ٖص اں رےه ےھچ امیج ٌََ ٌا

ذم جبية ٌا جيئ ےن میَ ٌا

ظَسة اروى ظوات ےھچ ھج ٌا
ٌوالحْا ھی اروى ھتا خل ػًّا

ِو اين پوػاؾ پہين بسف ٌا

ظَسة ظالگ ٌيوؾ اىٍََ ٌا

اٌص اٌاـ ان جحػة ھتا اٖوا

پَسا ھتَا ھن نويئ زٌَ ٌا

ٌعجس ٌا روفة ٌبارةك اُسر

جسسٔ جباؤں رات اےن دف ٌا

لُب اٌاـ ين ديوة ےن كامئ

نَسم ْٖس اےن ظْس ےن میَ ٌا

ھبَجا ٖساًة اٌاـ ےن ھج ھی

ايىل اےن اٍىل ھتا ھج مثَ ٌا

يصس ےھچ اْٖو ھت يس رويش ين

دٖوـ ےھچ كسس ان ابغ يسف ٌا

پہْاكي ِؽ ان اتج دياجو

الھكو ظالٌو ان ھپوىوں ان حتفة

كامئ نَسا

دامئ زٌَ ٌا

ذم جبية ٌا كسيس مچَ ٌا

464

ٌاّْس مچاك دٍں ان گػگَ ٌا

ظَف دٍں ظالگ دياجو ٌا ظو ج

بصھاف دٍں جَوا ظَف ادسی ےھچ

ثُپػَ ٌ 01ا دايع ٖص اؾ چيَ ٌا

ابسايع دايع هاٖص ھتَا ےھچ

ََ
ياىً ان درٌَاف كسظاين حَ ٌا
ََ
اْٖا يس ياىً ان ظالگ ٌسف ٌا

جاًٌَة ظَفَة روب پػيے ےھچ

بصٖاف دٍں ين الھكو ٌنن ٌا

لُب اٌاـ اىًرص ےھچ هاٖص

الھكو ظالٌو ان ھپوىوں ان حتفة

ذم جبية ٌا كسيس مچَ ٌا

ىيئ ےن اای جواٌى لكمي ےھچ
ٖص اں رےه ےھچ امیج ٌََ ٌا

ابسايع فَـ ےھچ ٖص اؾ خسَ ٌا

ٌوىل دمحم ان انـ ين جعبَح

رات اےن دف ےھچ اِط ےن جَ ٌا

ذم جبية ٌا جيئ ےن میَ ٌا

بصٖاف دٍں ين ػاانت دًهھي

ازٖس ےھچ ديوة ان دمشَ جيَ ٌا

لول بلاء نص ٌوىل ين ابري

حصت يماء نص ػٕ ان بسف ٌا
َ
ھتيئ ےن ػٕ پص ظػصےن ييَ ٌا

يبس میاين فادم ےھچ خميؽ

٭٭٭٭٭
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رض

اىسايع االجو ظَسان خامت بَ ابصاھمي ()3

466

اے ٌؤٌَ ا خامت ِو درابر ےھچ
 .3اے ٌؤٌَ ا خامت ِو درابر ےھچ

درابر

ًہاں ك ےس رمحت ان اٌمار ےھچ

 .3ا خامت میَ كاال ًٌجض ٍُػا ےھچ

ن

ھج ٌاُگو ٌلَْا ھت ٌيْار ےھچ

 .1ھج دؿ ٌا ھوے اٌَس ظب ٌاُيگ ىَجو

.6

ھن رائب كىو کويئ ا َدر يس ظائو

.0

ن
ا دايع ےھچ ٌؼلك نؼا ء ان ٌلَْا

 .4الچار ٌؤٌَ ھی راک ےھچ ىَسم

ا

ٌوالان خامت جو دااتر ےھچ

ا خامت جو ظب ان ٌسداگر ےھچ
کصي دے ےھچ اظاں ھج دػوار ےھچ
بين گيئ ھی راک جو دٍْار ےھچ

467

 .4جو ھويئ گود رايل جو ھبصي دے ےھچ اكا

ػفاء دے ےھچ كٔ ےن ھج بامير ےھچ

 .4ھتا ظَف دٍں لاھص ا خامت ان ھٍؼاں

 .4ا ٌوىل دمحم ےھچ خامت ان كارث
 .35اىيه جو کصےج بلاء لول ػٕ ين
 .33ےنب ےھچ ھج دمشَ ا بصھاف دٍں ِو

جعب اھين

اربار اِوار

ےھچ

ا ھص اًک ٌؤٌَ ِو اكصار ےھچ
دياؤ

ھٌلري جو ظْٓار

ےھچ

جہمن ٌا ےب ػک ھی جيْار ےھچ

 .33ھگْو جَوو اكا ھگْو جَوو ٌوىل
 .31ےھچ رادـ ا لُب متارو اے اكا

ھی بُت پڑےه ٌؤٌَ ھص ابر ےھچ

پصايم

﴿﴾31

ىو

بْسك

گْہاگر ےھچ

468

جس خٌ تیرا مًٛق ہَ
جس خٌ تیرا مًٛق ہَ

كم كاريء ات مق ہَ

تل علف کٌ ىخزف ہَ

ك تٌُٛ

خٌتف

ہل

خٌۓ

ك تٌُٛ

خٌتف

ِّمبی

زل

او تٛ

کلئٍ

ٌُ

ىۓ

رّ تٌش

ٌُۓ

ٌُ

رلٍ

ٓٞہٌق تیرا

ٌُئٍ ہَ

قُیا

ضہر

الُعٌئٍ ہَ

ٌُ

كم

مبضلش الیمق سي خٌق
ہَ ْجي

ـٌ كلٍ

اہلل ِّ ِّ

كم

کٌ كم ٌُئٍ ہَ
ك تٌُٛ

خٌتف

ہر ِمر پن ہَ كم آگٌم
ٌُ

ك تٌُٛ

خٌتف

ہل غير پن ظو کٍ طمؿ

ہَ تیرً سمق کَ تھمؿ

لل پن رعٌ مقیلؿ

خٌتف

کٞ

٭٭٭٭٭

ٌُ

ك تٌُٛ

469

خامت ان ًٌجضاة ين ےھچ ذکص ھگص بھگص

خامت ان ًٌجضات ين ےھچ ذکص ھگص بھگص

ھص اک ٌاكں ٌا خامتي جيؤ ےھچ جيو گص

درابر خامتي يس ھن ےب اس ھتاجو کويئ
ن

ھپَالكي ھجوىَوں ےن ىيئ ىَجو ٌاؿ ك ز

فو ا ٌسد اكپص ا میَ كاال اكےس

افة ٌا اید کويئ ا ٌوىل ےن کصےس گص

باميرٌوں ےن ٹياككے گص ھويئ ھی ال يالج

ےھچ انـ اھؤو خامت ييَاء ِو پص اسص

حْيگ ےن َدٍَ ٌا کويئ دٍں دار ھتيئ گَا

کصےس دفى ا خامت جسكی اھين رض

ٌاےن درٌط ادین ك ايىل ا ػأ ين

رریات ھتاۓ زایدٔ اےن دك ھتاۓ رش

ٌط ےن پڑھي ےن ِعمي اىؿبا پڑےه

پہْچاكےنی ظالـ ےن خامت ان در اكپص

471

ظَف اىھسی ےھچ خامت ان ھٍؼاف ھت ظبب

روفة بْا ھی بَوے ان اًک ج منوُٕ پص
َ َ
بصھاف دٍں ھی كبػة بْاای خمُب ٌا
اٌالک ين ےھچ ھبڑي كھاں ػاـ ےن جفص

رويك ظهو ھن كػبة بْاكا يس کويئ ھبي

بَوے يًل ان دايع يس ىصزے ےھچ اھو رش

جسسك جباكي چوٌعوں نَارے كٔ كرب ےن

ٌہهے ےھچ ھج ان اُسر يس يْرب اےن اگص

بصھاف دٍَ ين ػاف ين بصاكت يس رسا
ََ
ياىً ٌا ھپَيے اٌَ ك اٌاں در حبص ےن بص
ٌؼلك کؼايئ کصات رےه ےھچ جہاف ٌا

اھوي ےھچ اھين ىمف ھبصي ظب اك پص ِوص

َعص ررض يماء کصے ٌوىل ےن کصداگر

ھج ےھچ ھٌلرا پُؼوا  ،اكا اےن پسر

471

پهڑي ےن راکھػ اے ٌؿمفی داٌَ ا ػأ ِو

بہرت ًٌاد ھتاےس ےن جْة ِو ٌيےس ھگص

َ
ؾيوات ٌمي ينی اىف پص ےن داؿ پص

ھی ظالگ پص يٌلد ےھچ ٌؤٌَ ِو رس برس
٭٭٭٭٭
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خو نص دے ٌریي ٌؼلك
خو نص دے ٌریي ٌؼلك

اے ٌؼلك نؼاء خامت

اٌَس ٖو اب خاؾو

اے ٌؼلك نؼاء خامت

جب اےئ نويئ حمْة

ىےتي

ےه ثریي ٌَْة

ٹييت ےه ظھبي افت

اے ٌؼلك نؼاء خامت

جو رب اك پَارا ےه

جتھهو يه پػاكرا ےه

ےه

اے ٌؼلك نؼاء خامت

كٔ دف ھبي ٌُعػص نص

جيس اؤں ٌںی حص بة پص

چوـ ىوں ثریا در

اے ٌؼلك نؼاء خامت

كٔ راؾ كرب ےل ىوں

امنول گوٖص ےل ىوں

جوػٕء ظفص ےل ىوں

اے ٌؼلك نؼاء خامت

ثریا يه ظہارا

اك

473

فهص ك ےن ٌےھج ھگریا

مه مغ ےن نَا ڈٍصا

اپْو ےن ھبي ٌهنػ ھپریا

اے ٌؼلك نؼاء خامت

نؼيت نو نػْارا دك

دك

نچٗػ اٌعا

جػےني اك

ظہارا

ِوارٔ دك

اے ٌؼلك نؼاء خامت

ٖص َدٍَ اداء نص دك

روزي نو يماء نص دك

روش خاؿ ظسا نص دك

اے ٌؼلك نؼاء خامت

بصٖاف ٖس ل رسو

ےه اپهے يه ٌوہص

ات حمرش

اے ٌؼلك نؼاء خامت

ابيق رےه

اثين ےه ليب ارص

جب

ُلكے دـ ػانص

ٖو ػأ يك لاية پص

اے ٌؼلك نؼاء خامت

٭٭٭٭٭
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دايع خامت ٍلى اخلریات يس هپچْايئ ےھچ
دايع خامت ٍلى اخلریات يس پِہچنائي ےھچ
اْٖا َدر يس رری كسيس ان د َر كھكصايئ ےھچ
رب ان بْساؤ ين نػيئ خاجة روايئ ھتايئ ےھچ
خامتي درابر ٌا اٌالؾ ھبي ھگریايئ ےھچ

َ
نػيئ بال ٌا ٌبخىل بامير ےن خبيش ػفاء

اهكٕ ابصص ان نصے ےھچ دك ھی ٌوالان داء
ٌَخو ھبي ھتاےئ زُسٔ گص نصي دے ھی دياء

دايع خامت ان ًٌاجض ريق ٌا دًھكايئ ےھچ
ٌوىل خامت خبيش دجیو كسظَة حصبة ان ھپول
ےن ظالٌو ےن درودك ان نصو حتفة كبول

ػوؽ ےھچ زایرة ِو اے ٌوالان نص جو پو ي ظول
ّ
خامتي روفة ين هٹي اُهھػ ٌا ھپریايئ ےھچ

475

دايع خامت ےن دياجو ان ريف بصٖاف دٍں
ظَف دٍں ٌوالان روحِ رْيان اے بصٖاف دٍں
لَيب حلواة يس ٌيدوظ ےھچ ھی ػأ دٍں
ُػلػغ لُب ٌا يه ھی جو ٖص ھگڑي دًھكايئ ےھچ
َُة اكپص ٌوىل خامت ان ھتَا رمت اىلصاف
ھی ػہا ِو ىيئ كظَيو بوےل ےھچ دؿ ين زابف

ات ابس ابيق رےه بصٖاف دٍں ػٕ يف االٌاف
ھی ػہا ِو انـ ىػيئ ػریٍَ يس جَوايئ ےھچ
٭٭٭٭٭
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درابر خامت ٌا الھكو ظالـ
درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

ٖخا

ٌلاـ

ٌؼفق

ٖخا

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

ھتا ھی میَ ٌا ًٌجض منا

رأ ٖسل ان

ھتا

رٖامن

اای ھتا اؾ خشؽ الچار ھتيئ

راؾ ےن ىَسم جو دٍْار ھتيئ

االانـ

نون ك ٌاكف ٌا خامت ان انـ

دااتر خامت ٌا الھكو ظالـ
ثُرسا دايع

ابصاٖمي

ان

ٌميق
كامئ

فاٌي ٌيم ان ھتا ھی ٖػٌلـ

ا ذنص يامل ٌا ھتيئ گيئ ياـ
ھتا

ھی ٌوىل

ھتا ھی

انئب

رری

لُب

اٌاـ

رساكر خامت ٌا الھكو ظالـ
روخاين

ابكا

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

477

ٌؼلك ٌا ھج انـ اكيف ھتَا

ٖص

باميري ٌا

ػايف ھتَا

ھتاےئ ےھچ اْٖا يس خاجة متاـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

ھج ان مشوس ك جماىط نخاب

َ
يمل ىسين ان الھكو ےھچ ابب

هكف خامت

ٌا

نصات

كَاـ

ِو اين ؾو جو خق ان الكـ

اْٖا خمُب ٌا ٌسفَ ھتَا

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ
زائص

ٖضارو

ٌؤٌَ

ھتَا

كسس ٌا اْٖا ٌعهَ ٌساـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

َ
بْا

مچهے ےھچ ھج ٌا كسيس فَاء

اكپص

ٌصكس ان
ُّ
ز ِوار ھج ان ٌالئم نصاـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

ِعمي ؾبا

جيئ جيئ خمُب ٌا ؾبح ك ٌعاء

هپْچا ای نص اے

كػبة

جسسٔ ريوص ان ديئ ديئ ٌساـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

ظو ج هظو ان  ،خق ٌا اٌاـ

خامت ھتا ظرت ٌا بسر اىخٍػاـ

ك ظاكے دف رات كسيس ٌٍلـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ
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خامت ػٕ ين درٌط نصي

ظَف ادسل ين ھبي ُػَة نصي

ظَف دٍں خامت ان مهؼاں ھتَا

اٌاككمن ػ ػ ػػا ظػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػم ػ ػ ػػاں ھتَا

ظَف دٍں خامت ان اثين ھتَا

ھتَا

جاين

ھتَا

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درٌط نصۓی ھی رساكر ين

دااتر

ين

پڑٖےئي ريوص ان ظاےھت ٌساـ

ھج ان ھتا لاٖص پانزئ انـ

خق

ين بْاء ان ابين

بصاكت ىےئي

ھی

اِوار

ين

ابسايع ِو

ان ٌْوص

ٖخا

ھی بَوے ٌوىل پص الھكو ظالـ

ھی ظَف دٍں پص الھكو ظالـ
بصھاف دٍں ان

ظَف دٍں ٌوىل

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

لُب ان فَـ ان ٌؿسر ھخا

ظالـ

مخعة اهطار ان ٌوٗص ھخا

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

ظالـ
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ظرت ٌا نؼف ان جَوي ھتي ػاں

ادرٌط ٌاّْس

ايىل ٌاكں

نَسا خلائػق ندب ٌا بَاں

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

ثَنپ ك س حم رسٌة ھتيئ
چْسٔ چْس رب ين ًٍِة ھتيئ

ٌقايف رب ين ًٍِة ھتيئ

اای

انز ٌا ظب ےن پاال جعب

دكىة دياؤ ين دٍخا ھتا ھی

ظالـ

اھو اىوال ان

ابكا

جعب

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

ظَيف حمو ٌا رھخا ھتا ھی

رب

ين

رمحة

ھتيئ

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

ريق ٌا ھتا ھی ٌوىل جعب

ظالـ

ظالـ

ظالگ ين كاجو ظٓخا ھتا ھی

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

ظالـ
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خق ان ھی ٌوىل ھتا رھامن

ھص دنھػ زدٔ ان ٌؼلك نؼا

خامت ان ٌاّْس ًٌجض

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

روفة ٌا كصاں ان اِوار ےھچ

ًٌجض منا خق ان رسدار ےھچ

يمل

خبؼے ظب ين خاجات ےھچ

بصٖاف دٍں اْٖا ٌْؿوص ےھچ

لُب ان ےھچ ھی كامئ ٌلاـ
بصٖاف دٍں چپھي ظَف دٍں

ظَف دٍں چپھي بصٖاف دٍں

مشط اىسياة ےن رری االانـ

اىيه ان

ارسار ےھچ

ظالـ

زوار اكے دف رات ےھچ

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

ظَف دٍں

ظالـ

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ

درابر لاھص ٌا الھكو

زایرات ػٕ ين يبادات ےھچ

منا

ظالـ

جٍيٕ فقائو ٌا خمؿوص ےھچ

ظَف ادسی پص الھكو ظالـ
فوء

ِو

ِّ
احلق

املبںی

ھی ظَف دٍں پص الھكو ظالـ
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ُ
هاٖص ھتَا اٍم ھی ِكل ھتيئ

ھج ين كسظاين َٖلك ھتيئ
َ
ياىً ين ثسبری اْٖو ےھچ اكـ

بصٖاف دٍں پص الھكو

فاٌي دكىة ان ظيماف ےھچ

يامل ظسا يسؿ ك اخعاف ےھچ

ان خامت ھی دامئ رےه

جگ ٌا اٌاں ھی يس كامئ رےه

رسٌة ٌا كسيس ٌالئم نصاـ

دك

بصٖاف دٍں پص الھكو

ظالـ

ظالـ

امی دياء ےھچ ؾبح ےن ػاـ

بصٖاف دٍں پص الھكو

ٌهة ٌسٍْة ان ثریـھٹ ےھچ ھی

لُب اٌاـ ين خرضة ےھچ ھی

يبس میاين ين ےھچ امی دياء

ٌوىل ان اكپص ھتيئ ےن فساء

ےھچ ھی بُت اهلل

احلصاـ

ٌولكے رب ھص ؾبح ےن ػاـ

بصٖاف دٍں پص الھكو

بصٖاف دٍں پص الھكو

٭٭٭٭٭

ظالـ

ظالـ

ظالـ
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رشٌُش خٌت مٌ

رشٌُش خٌت مٌ

َ
ہَ نہٌق مر طھکٌ پۓ

َ
ہَ نہٌق مر طھکٌ پۓ

ر ٹ
َ
م زل ہٌتي میك ہَ تل رّ تٌش ٌُ پۓ
ِّ

َ قرفبلق کٍ تلل تٌق
آئٍ ہَ رش پن ِا ُک
َ طھمل تٌق
پن ہیك یخس ہمٌشي تھٌ تھر ر ّ تگ

م
ل
ل
ت
َ ہلۓ
ہف حٌ ہیك کٌظوء معٌقٍ بۓ
َ ہف ؿركش
خٌِب تگ
ٔس اكش

ٔشیف
ِ

ؽ تٌ

کٍ

ًُقٍ

َ ہلۓ
لبۓ

ًُكئیك

َ جضیق کَ غف کٍ ؼ تٌرئیك
ہف ک ٞخک

َ پن نػهٔ ح ُٛٞلٍ
آ ٔسمق نہٌ کَ ہمۓ
َ ہٌ غیٔ ح ُٛٞلٍ
َ ِببھ
رّ تٌ میك ِببھ
فیػ الہٛي عہٌ کٌ كك تلو ہَ ـٌتي میك
رامق ٓٞہٌف ریك کٌ تھٌمٌ ہَ ہٌتي میك
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جس تَ رشٔس کٍ ہَ نہٌق ـٌر كم شہَ
ًضکـ سَ  ،غف سَ  ،قک ٞسَ آضار كم شہَ
ىجلس میك آتَ كاللق کل تَ خ ٛتلاب ہل
َ لیلق پن زل ہَ رعٌ ًشتجٌب ہل
ِا ُک
کٞب ك ًُ کٍ ہمکل سعٌرت ٕػیْ ہل
خٌتف کٍ  ،فیػ ریق کٍ ضٌُشت ٕػیْ ہل
َ كم قیلؿ ہل
ـٌري کٍ ہل او ت ٛجس
ُ
ت
ُ
َ ھٌ آ گق میك تھمؿ ہل
زل ى كل ٛہیك ا ُک
َ
مللٍ پن زل قٛا ہل ہمیك آؿ كم مل
َ
زل حٞخ ػیر میك ہل ہمیك مٌؿ كم مل
َ کو کلئٍ يرض پن شہَ
أسٌ ش قٌ مل
َ ہلق ػبٌ کو کلئٍ قرض پن شہَ
ہف ا ٔس
ٓٞہٌف ریك کٍ ہمکل

َ
رعٌ کٌ ت ير مل

َ
ہف قْ کَ کٌشكٌُش ہل اكش قْ کل گھر مل
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مللٍ کٍ خٛمیلق میك ہٌ گ٠شً پن طت ٙك ـٌـ
َ ِانعٌـ
مللٍ ہل زلش ہمیك تل نہٌ خٌ ہبۓ
ٔس پن رعٌ لیلق پن جسٌمٌ کَ ہَ خٛا
مللٍ فیػ الہٛي ـًهٔ شہیك ـٛا
*****
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ظَسان خامت ٌوالان ظَسان خامت
ظَسان خامت

ظَسان خامت ٌوالان
َ
َ
ای ؾاخب املًجضات ایؾاخب املهصٌات

َ
ایؾاخب

اىبَُْات

دايع خامت ٌوىل ھٌلرا ظَسان خامت

ھص ٌؤٌَ ان ےھچ ھی ظہارا ظَسان خامت

لُب ان ےھچ مچاك ظخارا ظَسان خامت

ٌوىل خامت رب ان پَارا ظَسان خامت
ظَسان خامت

ظَسان خامت ٌوالان
َ
َ
َ
ای ؾاخب املًجضات ایؾاخب املهصٌات ایؾاخب اىبَُْات
َ
ٌرص اٌايم ان ےھچ خاکً ظَسان خامت
ن َلدُنِِّ ان ےھچ يامل ظَسان خامت
عل ِ
جود ان خامت فقو ےھچ دامئ ظَسان خامت

ديوت خق ِو زَص ےھچ ابمس ظَسان خامت
ظَسان خامت

ظَسان خامت ٌوالان
َ
َ
ای ؾاخب املًجضات ایؾاخب املهصٌات

َ
ایؾاخب

اىبَُْات

ارض میَ ٌا ًٍَ ك ظًادت ظَسان خامت

کَسم دياة ھی اھٌل يبادة ظَسان خامت

ےھچ ا خصاز ين اھٌل کصاٌت ظَسان خامت

ػٕ ين خمُب ٌا کصۓی زایرت ظَسان خامت
ظَسان خامت

ظَسان خامت ٌوالان
َ
َ
ای ؾاخب املًجضات ایؾاخب املهصٌات

َ
ایؾاخب

اىبَُْات

487

ا حص بة ين راک ػفاء ےھچ ظَسان خامت

انـ اھْو ھص مغ ين دكا ےھچ ظَسان خامت

ٌوالان ان ين ذکص ظسا ےھچ ظَسان خامت

ھص ٌؤٌَ ان ىب ےپ ُساء ےھچ ظَسان خامت
ظَسان خامت

ظَسان خامت ٌوالان
َ
َ
ای ؾاخب املًجضات ایؾاخب املهصٌات

َ
ایؾاخب

اىبَُْات

التِ ظَسان خامت
اِكْشِفِ َاىَّ الـوـُعِضِ َ

وَاهِحُ عَنَّب

وَاحِ ُللْ عَنَّب الْـوُ ِشـكِالتِ ظَسان خامت

کلّ اَهِرٍ عبتِ ظَسان خامت
يَسِّرِ ُ

ظَسان خامت ٌوالان
َ
َ
ای ؾاخب املًجضات ایؾاخب املهصٌات

ال ّسيِئّبتِ ظَسان خامت

ظَسان خامت

َ
ایؾاخب

اىبَُْات

خامت جَوا ٌوىل دمحم ٌْؿو

اىٍََ

كُلَّ َيوِمٍ شَبىَ هُجَدَّد ٌْؿو اىٍََ

ِببَهِرِ االِ ىػٕ هُؤَيَّد ٌْؿو

اىٍََ

ےھچ ھی ابيق ےھچ ھی هُؤَ َّبدِ ٌْؿو اىٍََ

ٌْؿو

َ
ای ؾاخب املًجضات

اىٍََ ٌوالان ٌْؿو
َ
ایؾاخب املهصٌات

اىٍََ

َ
ایؾاخب

اىبَُْات

جدَی
ای بصھاف دٍَ اهلل حبمتَ الْـ َ

حيِيَ اهلُدی
ای بصھاف دٍَ اهلل ُه َ

ای بصھاف دٍَ اهلل سَبهعَ النِِّداء

ای بصھاف دٍَ اهلل ابيق رھجو ظسا

دك ان خامت ٌوىل دمحم ابيق رھجو ظسا

بصھاف اىہسی ٌوالان بصھاف اىہسی

ظَسان خامت ٌوالان
٭٭٭٭٭

ظَسان خامت
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فَـ ان درابر خامت ػأ ان درابر ےھچ
فَـ ان درابر خامت ػأ ان درابر ےھچ
ھج دياة اىعرت ٌا ثَجا ھتَا رسدار

ےھچ

ٌؤٌْںی ان ارسا ٌؼلك نػؼاء خامت ےھچ جمي
ريق ان ٌؼلك نػؼاء كٔ خَسر نػصار ےھچ

ھی رسا ان امس ايوً يس ػفاء يس بػہصو

ھتايئ ٖص ابصص اےن ا نػٍٕ اےن بامير ےھچ

كرب اهطص پص ظسا اكي ٍين ھتيئ ےن كال
حْگ دظت ٌفيط اےن حمخاج ےن الچار ےھچ

حْگ دظيت ٌا يس اٍم ٌؤٌَ ھی ىَسم راؾ پاؾ
ًٌجضٔ يس ھتيئ گػيئ ھی راؾ جو دٍْار ےھچ

489

ٌْخو ٌاےن ےھچ خامت ِو كظَيو ىيئ ےن ظب
ُّ
كرب پص خاجات ىيئ اكے ظسا ِزوار ےھچ
يصض نص ارالص ان ال ھكو ظالٌو اے ِعمي

جيئ ےن ٌصكس پص ھك ھج ٌا خامت دااتر ےھچ
ٌوىل خامت ےن دياجو ان ر حب ان اتجسار

ٌوىل بصٖاف ادسل ھج زبسة االرَار ےھچ
يرص ان خامت ٌفقو رمحة ابري ےھچ جمي
ياملںی ان كاےطس رمحة ُيب خمػخار ےھچ

ٖامشي ےن امحسم ےن خَسري ےن فاٌي
اٖين ٖص اؾ ػاف ےن گػفخار ےن رفػخار ےھچ

اے میاين خرضة بصٖاف دٍں جو ٖو هبو
نًبة اهلل ٌا رظول اهلل ين رساكر ےھچ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
اً ٔشیف
ِ

ؽ تٌء

لج ًٛک ٞکَ اراء

تلق

التجٌء

اً خٌتف الہٛي

کٌُٞ

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
أسٌ

ِنػف

اً رشٌُۓ کٞـ

ْخسم

ہل ركش رشر ك غف

کشػ ہل ہر ًُء

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
ل
اً سك الکیز ا ع ؼیف
اّ تٌ

لطػ
ِ

جشیف

سات کہػ الیعیف
ِ
ہمکل

َ ق طٌء
ک ٞپۓ

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
ىخٌش

آ

خٌۓ

َ
ٌؽ رش لَ خٌۓ
خ ِ

رّ تٌش

ہل

خٌۓ

معخزم

ہَ

تیرا

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
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مػملـ ہلق ٌص ظر

ًضکـ میك ہلق مركش

خل ٛک ٞرك نہر كش

ىجھکل

میرً آقٌ

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
َ
ؾخرن ضمٌء حیس
ُ
َ
خٌتلق کل اب ا ُک

زل تھٌ ہل ہف میك سَ
نعٖ

کٞك

مللٍ

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا

ملے

َ
ک
ھ
َ
شكضي کَ رش ل

َ
ہف ٔس تھملَ تھل

قْ کَ خٌجٔ شكا

رات
ػی ِ

َ
رش

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
مللٍ حیسٌ

طٌہر فیػ الہٛي

خٌتف

تلشائٍ ركتلق کٌ

اؽ حیسٌ ہَ شكضه

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
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خٌتف کَ ہیك م ظہر

ٓٞہٌف

مؤوبیك کَ ٓٞكش

مللٍ ع قٛم

ریك مركش
کسٌء

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
اً مبضلش الیمق

او تٛكق کٌ رامق

تھر رك اً سك المیق

اً ٓٞھٌف الہٛي

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
مللٍ
تلشائٍ

م

هغـ

ہل

فیػ ریك ػی قـ ہل

ھبکـ

ہل

َ ہیك ك تٛا
ہف ج س ک

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
ل تلى

ال قٛش

کٌ

ِمن ك ُ ِ ّل ا َ ْم ٍر کٌ

ملللر

تل

آقٌ

ْجي میك ریکھیك خللم

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا

493

اً م ظہر ِ خٌتف
ٌُ جشر

ہل

قٌتف

تیري

ی قٌء راتف

ہف ٓ ٞتیرا ـٌپن

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
ضآ ٞہل

شكض ِه پن خٌؿر ہل

مللٍ کٌ

پن ؼ ت ِ ٛـٌک ٞہل

خل ُّٞٓ ٛپن کہ تٌ

مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر مٛر اً تل ِش خٛا
٭٭٭٭٭
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ٌؼہو ظب دياجو ٌا ھج ػٕ ِو انـ ےھچ
ٌؼہو ظب دياجو ٌا ھج ػٕ ِو انـ ےھچ

جعبػَح ھج ين ك د زابں ؾبح ك ػاـ ےھچ

ھج ان ھك انـ ىَوا يس خاجة متاـ ےھچ
َخالؿ ٌؼالكت ھی خامت ِو انـ ےھچ
ٌفيط جو اكے در ےپ ٍين ھتيئ ےن ےھچ كےل

ٌاُگے ھج نػئںی ٌصاد ھی ٌوىل يس ےھچ ےلم

ىًو ك گوٖص يس ھجويل ھبصے ھی ٖػٌلـ ےھچ
دے ےھچ ػفاء ٌصٌـ ےن بط اٍم اف ٌا
خریاں ےھچ يلو ريق ين خامت ين ػاف ٌا
فصزُس ابصامه ِو

يايل ٌلاـ

ےھچ
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ٌؼلك جو نويئ اكے جو ھگربا ھن ھبايئ جاف
ٌْة جو ؾسؽ دؿ يس ھی ٌوىل ين ھبايئ ٌاف
ٌؼلك نؼايئ نصوؤ ھی ٌوىل ِو اكـ ےھچ

اے بَهعوں ان ارسا ٌؤٌَ ان دظخگری
گصدش ٖٹاؤ بسيل دك ثػلسٍص ين ىهری

خاجة ےن خبؼو ىب ےپ ٖص اؾ ان الكـ ےھچ
فصاید ےن ظين ىو اے ٌوىل ٌسد نصو

ٌؤٌَ اكپص ٖو نويئ بالء ھت ےن رد نصو

ِوص نصـ ان لاىب ٖص اؾ راص ك ياـ ےھچ
گص َدٍَ ٖوےئ نويئ ےن ھتيئ جاےئ ھت اداء

ھكويل دك ابب رزؽ ےن خبؼاكي ٖص گػْأ
اٌَسكار روزي ان

رری االانـ

ےھچ
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بصٖاف دٍَ ٌاىم ك ٌوىل ٌٖلرا ےھچ
ظَف ادسل ھی ٖاھتوں يس اےنھ ظْوارا ےھچ

خریة ےھچ ػاف دًهھي ےن گوای اٌاـ ےھچ
َعص ررض ھی ٌوىل ےن ابري جو اپےج

حصة ان جو ىباس ھی ػٕ ےن پہْاكےج
بص اكے ٖص اٌاين دياء ؾبح ك ػاـ ےھچ

ابد ؾباء خمُب ٌا پہْچي ےن جو ذرا
جسسٔ ادب يس كػبة ان در پص نصي اداء

پہْچاؤ مه ٍالٌو ِو ٌوىل ظالـ ےھچ
٭٭٭٭٭
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مللٍ تَ ضہٌق سي خٌم

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

مللٍ تَ ضہٌق سي خٌم

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

ٌُ دىبٌ

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

ریق اہلل

اً جشرك تَ ایمٌئٍ  ،اً خٌصنن ٓ٠رائٍ
ھسببٌ شكخٌئٍ

اً

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

مقیلؿ خٛا تل ہَ  ،ہر ع ق ٛکسٌء تل ہَ
خٌخٌت شكاق تل ہَ ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
تل تَ ہَ ؽجْ ٌُئٍ  ،ہر اير میك ُک تٌئٍ
ہر

رؿ

تیرا

ك تٛائٍ ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
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تل ش ْٗ و تٌٌُ ہَ  ،آقُ کل ہ تٌٌُ ہَ
گٞرش

کل

ّ تٌٌُ ہَ  ٌُ ،ك ت ٌُٛخٌتف

ِّم ُردوںِّ کل ِّجالبا ہَ  ّ ،تٌصمق کل ًٌُُ ہَ
شكتلق کل

ہیسٌٌُ ہَ

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

ہَ اير میرا معغـ  ،قکٞكق میك ِگھرا ہَ رؿ
خـ ک ٞرً میري ًضکـ ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
َ
قکٞكق سَ ِشہٌ ک ٞرً  ،اكش ریق ارا ک ٞرً
اب ؼیق ق طٌء ک ٞرً ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
ؾجٔ میري کٌمـ ہل ً ،شركش میرا رؿ ہل
م هغ ٛمیرا خٌغـ

ہل

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
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َ
ًشركش ش ہَ ہر آق  ،راع ٌِ ضمق ـل طٌق
ٓٞہٌ ِف ہٛي سي ـٌق  ٌُ ،ك ت ٌُٛخٌتف
ُ
ہل اف کٍ ی قٌ ضٌُرم  ،جْ ُؾ ہَ ٓ ٞك مٌرم
اكش زلش ش ہَ عہزارم ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
ىجلص ہَ زل رعلت میك ٌُقٍ شہَشاجٔ میك
رضمق ش ہَ آقُ میك  ٌُ ،ك ت ٌُٛخٌتف
ِالجٌؼ پن ٌُىق ہَ  ،ہر ج تٔٞٓ ٛسٌق ہَ
کہ تٌ نہٌ ہر آق ہَ ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
طق لَ میرً اب ٌُلَ  ،مقیلؿ تل قرمٌلَ
ىخرا اً

ت مق كالَ ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
٭٭٭٭٭
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اىسايع االجو ظَسان كمب راف كمب اىسٍَ اىؼہَس

رض
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اُٖ٘بئؼ اُ ي ّٕ٘لظظب
يف ػٖو اُلاػٍ االعَ اُلب ٍٔٝاُضبُش واالهثؼٌن
ٍُلٗب ػجل ػٍِ ٍُق اُلَٖ

هٗ

هج ؽبكص ٚمنىك هتُب ؛ عظظبٕ هتٍ

مشغ من ٜعِسس ؛ ىثبطط هي ثُبٕ هتٍ

اْرِ ُاضضهسس ؛اٍْ ٙل كٍ ٓب هي كُٛبٕ هتٍ

اٌْٗهى هتٍ فىطط وٛسس ؛ عككو ٗب ٌٓبٕ هتٍ

ٗىىِ هِْ ٌَّزـ ٚهي ٌُهىا هتٍ هتبئسس ؛
ًبؿن ٗى هي ٌُهب هتٍ ثلٕ هتو هتوائسس ؛
ًَُ ؽبكصٓ ٚب َبهو ؛ ْا ؽبكصى ِٗلٛبٕ

عُبهسس وكبد ثثبَب ٗيب ىَ٘خِ عظظبطط

ثثُلا هتُب ؛ هت هتٍ ٍوو ؽبكصى رى عبٕ

رُبهسس ٍوو هي ًُلو ًه ٌو و ظِْ ٗى ْٗبٕ

ُىككى ٍوو ٍوُلٓ ٚب رلٔغ هتُب دتبّ
ًُلو ٓووّه اَي ٗسس هت ٍت رـهٌٍ آبّ
ثُؼخ هتى ُآزّى ٗب ككال ٓب ؿلَو ٗى
هٍزى ٍوو هي ُُلو ػناةُ اََُّؼًِن ٗى

هببٗككٍ ٗسس ٍت هي ػظظل ٗيب ٗب وىَو ٗى
هت كٕ رـهٌٍ ّووع ؛ ىٓبٗى ّوَو ٗى

اٍالّ ٗب ّووع ٓب ػغت ؽبكصى اُضضهى

ٍت ؽبكصٍ ٚل َظظبطط هتٍ ؛ ثثُلاُ كوٍزى
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ُٛظظبد ٖٓٞلًِ رى هتب ُُضضب ثثِ٘كك ثثو

ىٛواء ٍل ىاهٌ عىئٍ ٗسس ًَُ ٛبمشٍ ٗلو

ِٗذ ثٌٍُِ ٓب ححىه هتب ٓبًب ٛزى ىثو

ؿََ و ًلٖ ٍل كٌو ٓب ؽُله هتب ٍو ثَو

كُوَٕخ ٍل و ٙككهوٌٌ هتٍ ٗظظبَخ وُ ٙىكك ٗسس

ربًٍ } ٍت هُٛب هتب فالكخ ٗب عىكك ٗسس
كُٗب ٓب ؛ ه ِواط هك ككو ًىئٍ ثْو ٓوسس

ٛوككـي ًلٖ ككٖ ٗب ٍِىا كُٛبٕ هنُطط كٛوسس

هت ٗب هج ٛىئسس ُٓؾِت هت ٗثثضض ؿْ رو ثثهوٌسس

اْ ُآزّى هتٍ هتئٍ هن ًىئٍ آُّزى ًوسس

ٖٗواُٗى َظظىكٌ هبٍ اٛىو ًوسس هنُطط
امحل ٗيب ٗب ٓووا هتٍ كُْبك هتب َوُطط

عُبهسس ٗيب ٗسس كٛبٗثثٍ هرب ٓب ٍوو وال

ككىٌّْٗ ٚن ككهو ٓب هتُب اْثث ٓورًِٚ

هت كٕ هتٍ ظبدلى ٍل ؛ كوُخ ٗى اثزلاء

اْ ؽبكص ٚهتٍ كٛوٌب ٗسس اْ ًبُ هتو هتوا

كٕ كٕ ٍزٔككوٌ ٍل ّووع َظظبطط هتٍ ححبٍ هتئٍ
ثسس ًٌ دتبّ ؽٚوحِ  ْٝـٍ ِٚل اٍْ هتئٍ
ثثظظال رى كب ٚٔٝثثً ٚوو ظِْ اْ منٜ

ثبؽِ كلى هتى ىٛواء ٗى هت ٗسس ًوو ٙجٜ

ثثىهو ًوو هج كٍ ٓب هتى فبرىٕ ثثو ًثثضض

فبرىٕ هت ٍجت هتُب هصلىه كٍ ٗثثضض

رلٌِ ٓب ثوهغ اوهٌٗ ٍٛسس اَْب و ٙثثَبهٍَب

ًىئٍ هي هن كَلٌ كاك اْ عىئٍ ٗسس ؽَبكِصٚ
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هت ثؼل ٍووسس ُىككى ىثٌ هتئٍ ٗسس اِىكِؽبّ

اَْبػٍِ ٗب ككهو ٍل ٝوف ٍووسس فبٓ و ػبّ

اْ رلظظال ٗسس ٍُ٘ـزــب هك ىٛواء وُٗ ٙي ٗبّ

ثىال ػٍِ هتٍ فًن ٗزهٍ اسس َّ ِٚاٗبّ

ؽغوٓ ٙب اْثث ثُضضهى ُٓطط هوثبٕ عبؤطط ححهىطط

كٌَهٍ ْا اِىكِؽبّ ٗسس فلٓخ ٓب اْؤطط ححهىطط
ؽغو ٙهتٍ اْثث اْوٌ ٗسس امحل ٗب كُوثب

ٓبهٌ ُؼُطط هي الد ٗسس عبٍل ٗسس ثوٓال

ٗيكَي ثبهٗب ٗب و ٙػوٕٓ ٚب عئٍ ًهوٌا
و ٙثبهٗب ٗب ككِووا هتٍ ىٛواء رُود ككِوا

زلَٖ هتٍ ؽبِٓ ٚهتب وٍ ٙب ِهــ ٜهتُى محَ
ثثظظِى ْا فىٕ ًُلو و ٙهبثَُ ٍل ٓضَ

هت ثؼلاْوٌ كٓ ٍِٛب اى ٓوك ثسس وهو

هج ًبٕ ٓب هتٍ واُُى هببٗككٍ هت ٍوثَو

ٓبها ٔٝبٗحح ٚىوه هتٍ ىٛواء ٗب ككبٍ ثثو

ه٘لن ٗسس ًظظٍ ٗسس كِهّا ٓواَب ًوٌ هظظو

ححويب ححوٌ ٍٛهتٍ ككىَب ٍزٔككو ٍل اٌْٗهـ ٓب
ًبهٌ ىفْ ًوا ؛ ثثُٔرب ٍل ثثبٌٗهـ ٓب
ىٛواء ٗب ٓبعوا ٍل ٍُين ٛىٍ ٍل فرب

ثبٛو ثثلٛبها كبرِؼ فُرب وٗ ٙبٓىه

كهؽبٍ ثبٗلُ ٍٛئٍ ككُب ٍووه ٗسس اى هظظو

ثُؼخ ٗب واٍٞسس اْ هُبٓخ ٗى ؛ فٞو

ؽٌٔخ ٗب واٍٞسس اْ وٍٕ ٗب ٕرب ٛزب

هوثبٛى ٗب و ٙؽِوٓ ٚب ًّنِ ثرب ٛزب
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ىٛواء ٗب واهؼٗ ٚى ؛ اْ ٝىه اثزلاء

زلَٖ ٗب هي ٍوىٗ ٛب كٕ هتٍ هتب ٓجزال

ؿْ ٍل اككٖ هتٍ هوى و ٙككِزب هتب ثثبهٍب

َٛلٌٌّ ٍِىا هن رَِ ٍل هَله حلْ هتى مها

ٗيكَي ٓب ثثُٔرب ٗسس ع٘خ ٓب عئٍ ِٓالَ

اْ كبٗ ٚٔٝى فىٕ هتُى ثُغى ثَوَٓالَ
ثسس اٗزظظب ٗيب ٗى هتى ىٛواء اوثثو ثثُبه

ؽٌَ٘ن ٗسس ًوٌ ٗسس وً ٙبٗلٛب اوثثو ٍىاه

كوٓبؤ رب هي ٓبها ؛  ْٛماد و ِّ ْٛؼبه
ثبٛو ٌِٗزب اْثث

ٗجُّى ٗب ربعلاه

هتٍ اَل ؿوٗ هك هتبئسس ػُبطط اَل عظظبٕ ٓب

كافَ ؛ ا َِٛثُذ ٗجىّح ٍل ّبٕ ٓب
ثثًنو هتئٍ ٗسس ؽٚوح امحل ٗب كَٖ ٗب

ٍىطط ٍىطط ثُبٕ ًوَئسس ٍزْ ظبٌُِٔن ٗب

ٓىًٍ ٍوو هي كَلا ؛ هٍزـَ ٚوٌن ٗب
ثُياه ؛ هي ُىككى هتٍ هة ػبدلٌن ٗب

اؽوبك ٖٓٞلًِ ٗب ٍجت اْ ًوٌ ثُوائٍ
زلَٖ ٗسس ىٛواء ثُىسس ٗسس ٓبها اٛىا هٖبئٍ
مَهٍّ ٙل اْكزبد هتٍ ًهىضضٍ ؛ مهَوٌ

كُٗب ٍل  ،زل٘ كَطط هتٍ ًظظبطط ؛ ثواثوٌ

ًَُ كمش٘ى هي ًُلٌ هت ثؼل اى ثثوٌاثثوٌ

ُّٝت آبّ كٌَهٍ ٗسس كوُخ ٍل اْفوٌ

ٓوكاه كُٗب ٍىٗثثٍ ٗسس كمشٖ ًِالة ٗسس
افزُبه ًُلو اْثث هي ثسس ّي ؽغبة ٗسس
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ٗبئت ٗب ٍَِِٗ ٚسس ًوو اْثث هي هَوَاطط

ؽغّخ ٗب ٛبهتـ ثثو هي اُضضهب ٍووسس ثسس ككُٔبطط

؛ اى هتٍ اى ىَبك ٙ؛ اْ ٓؼغيو ػُبطط

ؽٌٔخ ٗب ثى ٍزبٕ ٗب ؛ ٍووسس ثبؿجبطط

هي ٗبئجى ٍل ّبٕ ائ ّٔــخ ٍل ّبٕ ؛
هي ٗبئجى هتٍ ككىَب ائٔخ ػُبٕ ؛

ٕبؽت ىٓبٕ ٗب هتُب هت ثؼل ال عوّ

عِزب هٛسس ؛ كٌَهٍ ٗسس اَػلاء هج اى هِْ

كٕ كٕ ٍىاَب ثبال ؛ اميبٕ ٗب َػَِْ

ْا ٝىه اعزظظبك كػبرى ٗى ؛ اًب

ٓبهتب ًـضضبَب ثثٖ هن ٛضضب ًىئٍ هٍُزٔى
ثثٌـوٌٌ هُٛب ؛ ػوُِ ٛلاَخ ٗى هبئٔى

اػلاءِ ا َِٛثُذ ٗب ٍُ٘ٓ ٚب ؛ عِٖ

هك ؛ مهبها فىف رـهٌٍ ٕبؽتُ اُيٖٓ
ٌُُٖ ْا َٓزوُْ

ٍوٍزب هوى كٌَهٍ ٗسس اميبٕ ٗى ححٖٔ
ؿبئت هتُب ؛ ثبؽِ زلٔل ٗب َٗزوٕ

اُضضهبها ؛ ٗبئجى

عِزب هٛسس ؛ هج ٗب ِٝىع هتٍ ٗىإجى
كاؤك ثٖ هٞت ٗب عككو عبٕ هٞت كَٖ

هت ٍل رى عب طط كْبٍل ٍل افجبه ٍُٖ َوٌن

كمشٖ اوثثو هتب ٓبُيِ اُّزو ٗب  ْٛهوَٖ

ٛوككـي ٛضضب هن هزَ هتٍ ُّٝت ٗب عبٌْٗن

فلٓخ ٓب ا َٛثُذ ٍل ٓبهتب ًوا ٗضبه

اٛين مًو ؛ كَٖ رى ٍُ٘غسس اسس كَ٘لاه
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ٕبؽت ؽَٖ عٍ هتب هج مشٌ فبٕ ٗب ثثَو

اُوعٌّن ٓب هت ٕبؽت ٍل روثخ ؛ ٓؼزرب

رلًَن هتٍ ٌُهسس ؛ هٞت كَٖ ٍل مًو

ىل وٗ ٙبٓىه
ؽبٙو ٛزب هت ػوٕٓ ٚب ٓى ْ

ٓإٖٓ عى ٛىئسس رى كٍ ٗب رى ًبٗى ٗسس كٛبٍ عسس
ٕ٘لوم ٓب ػوَ ٍل ْا ٓىٌب ٍ٘جـهبٍ عسس

ٓىال ٗب هٞت كَٖ ٗب ٓوزَ ٗى اثزلاء
ككغواد ٓب سلبُِلى ُىككى هتب ثثُو علبء



افجبه ٓب ٌُهسس ؛ ؽَٖ عٍ و ٙمٌ رـوًِ
اٍِْ ٗيب ٗب ثـ٘ ٓب ٍوّبه هتب ٍلا

كٌَهٍ ٍوو ُؼُ٘ى ْا كػىح ٍل هوّين

ٍووسس ؽَل ٍل ْا كك ٓب عِزب هتب كُّ ثككٍ
ٍووسس ٗى اى هئٌُ هتى هبٍْ و ٙاْٗلِٛى

هٛزى هتى ُٓالّ ُّـ ٍل هببككَ ٓب كوٍزى

هت ٍٍ ٍِٓ ٗسس ٍووسس هي ٖٓ٘ىثى اَل ًوو

ْا هاكٗ ٍٚب كَٖ ٗى ثسس ؽل ػََِْ اُضضهى

ُٕىثٗ ٚسس ؽٍِِ ٍِٓ ٗسس ػََِْ اِ٘ٛى ثثبهٌَئسس
ٓوّل هج ا٘ٛب ؛ هت ٗسس ثثٌـوٌٌ ٗسس ٓبهَئسس
ْا ٖٓ٘ىثٗ ٚب ػوٕٓ ٚب ك ٍِٛهتٍ ٗب ككظظبطط

اوهٗكك ىَت اَْى ؛ ككغواد كهُٓبطط

هتى ٍبهتـ ا٘ٛب ػجل اُـىٌ ثُـ٘ ٗى ٌٓبطط

اوهٗكك ىَت ٗى ٛزى اٍُزبك ثسس ككُٔبطط

وََب ٗككو هج ككبّ ؛ ككغواد ٓب ْٗو
هت ككبّ ٗب هتى ًىئٍ سلبُق ٗى هي ثثَو
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ػجل اُـىٌ هتٍ ٍووسس سلبُق عئٍ ِٓال

ٗذ اْهىو هتٍ اُوٗححى ححوٌٛبوٌ ًوٌ فـَال

اِى هٞت كَطط ًوٌ ٗسس هواك٘ ٗى ؛ فلا

هت ٗب ٍجت هتٍ هك٘ ٍل اْكخ ؛ عبجبب

رلثًن ا٘ٛب هـزَ ٍل ًووٌ ٙووه ؛
ًَُ ٍُُّ٘ى ٗى ا٘ٛب هـزَ هتٍ ظهىه ؛

ػجل اُـىٌ هي عئٍ ٗسس و ٙاوهٗكك ىَت هتٍ
هج ًئٍ سلبُِلى هي ًظظٍ هتٍ هت ٍت ًظظٍ



ٍِٞبٕ هٞت كَطط ٍل ثبثذ ٓب كُٓجككٍ
اوهٗكك ىَت هتئٍ ٗسس ؿٚت ٗبى ُؼ٘ ي

ػجل اُـىٌ ٗسس ٍىٗثثى هي ثبثذ ٓب افزُبه

هتٍ هي ؿوٗ هك هتبئسس هزَ هٞتِ ٗبٓلاه
ٛغوٌ ٍٖ ٛياه ٗسس ححهثثٖٗ 04ب كهُٓبٕ

ٓب ِٙمجبك االوىلْ ٗى ٓظظُ٘ى ٛزى ثثظظححبٕ

ربهَـ اضضهبؤٍََ 34ثلٛىاه هتى ػُبٕ

هت ٍل كغو ٓب ؽٌْ هتُى ظِْ ٗى ٗلٛبٕ

ّب ٙثُكك ثثو هج ّظظو ٗى ًـزىاٍ هتى آٌن
كهؽبٍ الوسس ثثٌـوٌٌ ٗسس ٍِٞبٕ هٞت كَٖ
الححبه هتئٍ وّ ٙب ٙثُكك ككهىهٌسس هتُب ٍىاه

ٍب واٍٞسس هك ُّؼخ ػٍِ ٗب هتب ٗبٓلاه

مهوا ٙهتُب سلبُلى ِٓؼىٗى ثسس مشبه

هببككَ ٓب ًبُىثثىه ٍل ثثظظ٘ححب و ٙثل ّؼبه

كٌَهٍ ٗسس ثؼ٘ ٓإٓ٘ى ْا ؽبكصى ٕؾٍ
اْوٌ ٗسس هٞت كَطط ٗسس ٍوو ثبدتٍ ًظظٍ
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ثُضضٍ ػغت ثى اْثث ٍل وا ٍِٛهتٍ ثسس ٗظًن

ثُضضهب هتب هت ٗب ككهو ٓب و ٙهٞت اذللِي ًٓ٘ن

ْا واد ٗسس ٍُين ٗسس وٓ ٙإٖٓ ٗب كٍزككًن

ال ؽىٍ ٗسس ثثوٌٗ ٍٛسس و ٙاميبٕ ٗب آًن

هفٚذ ًوا ؽلوك ٍوو ٗسس هت إْ ٓب
هتئٍ " الاُثَبىل " ثُضضهب هتب فبُن ٗب كُٛبٕ ٓب

ّب ٙثُكك ٍل ٍىاهٌ عُبهسس هتئٍ هوَت
اٗله ثثلٛبهو اْثث اثثٖ هىّ ؛ ؿوَت



رُبهسس ػغت ثى ثىال وٍ ٙووه هتٍ اسس ؽجُت
فبُن ثـًن ًىئٍ ٗزهٍ كاكهً رلُت

ثسس ؽل كػبء ًوٌ ٗسس و ٙكًوٌ ٗب ؽبٍ ثثو
ثىال هك ٍو كلاء ؛ زلٔل ٍل اٍْ ثثو

ّب ٙثُكك عُبهسس اَْب هٞت كَٖ ٗب ؽٚىه

ثثظظِسس ٍالّ ثىيل ٗسس ًُلٌ ػوٗ ظظظىه

هت ثؼل ٛبهتـ ثثٌـوٌٌ ٗسس ثىُى اسس ٓبٗ ِٙىه

ّظظياكو دت٘سس َبك ًوسس ؛ اُضضهى ٙووه

ثبٛو و ٙككهو هتٍ ٌِٗى هج ثثٌـوٌَال ٛبهتـ هتٍ
ْا واد ًْ ٗزهٍ ًـئٍ هُبٓخ ٍل واد هتٍ
ُئٍ ٌِٗى ككهو هتٍ ّٗ ٚسسىّ ٙب ٙثُكك هج ككهوٌٌ

ُىضضٍ ٗسس ٍت و ٙالَب ًـزبثى ٍل ككبٗضضهوٌٌ

ٍت ككبٗضضهوَى ًهوًٌٍ ٗسس ححهـ  4ككبهٌَى هبوٌ

هت ككبهٌَى ٛووٍ ٓب ّب ٙثُكك هي ًوٌ

هت ثؼل ًُلا ّبٗ ٙسس ككبهٌٌ اوثثو ٍىاه
ْا فَزـ ٚؽبيل كٌَهٍ ٗسس هلٍٍ هتب اٌّجبه
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ٖٓ٘ىٓ ّ ٚهٞتٗب ّغبع اُلَطط كًنفبٕ

ؿْ ٗبى هتئٍ ًهوٌا هتب و ٙك ٍِٛاوثثو كـبطط

هت ٗسس ثُالَب اْثث هي ؽبٙو هتُب وٛبطط

ككبهٌٌ ٓب ُئٍ ثُضضهبَب و ٙهٍزـٗ ٚب كهُٓبطط

ٍىهط ٗسس ححبٗل ككبهٌٌ ٓب ثُىسس ؽِىٍ هتب

كٌَهٍ ككهوٕ ٓب ثُىسس ٗسس ٍت كٍ ِٓىٍ هتب
هج وهذ هٞت كَٖ ٗسس ّب ٙثُكك ُئٍ ككُى
ككهًنا ٛىا وّ ٙبٗ ٙسس عبرب هتب كمش٘ى

ثبوٌَ  33زلِزى ٓب ؽْو ٗى هتى ىُيُى
هورب هتب فىٍل اّي هتٍ كٌَهٍ ٗسس ٓإٓ٘ى

ًُـزىاٍ ٗب ححجىروسس ثثظظ٘ححب وّ ٙب ٙكَطط

ّب ٙثُكك هي ثُضضهبَب وٛبطط اْثث ٗسس َوُطط
ًَُ ٓإٌٓ٘ن ثئًنو ٗسس اٝلبٍ ٍو ثَو

ًهبؤو ٗسس ثثُإو ىٛو هتُى هتى ٍوو اُوثثو

مسغهبورب هتب اثث٘ب كُى ٗسس وْ ٙا هله

ححُهىضضٍ ٗسس اْؤ ٍسس و ٙهٞت كَٖ ٗبٓىه

ّوثذ فىٍّ ٗب ثثظظِسس ٓجْـّو ٗسس ثثبئَُسس
كٍ ّبك هتئٍ ٗسس ّبكٌ ٗب ححىثبؤ ًهب ئَُسس
ػجل اُـىٌ ٗسس عئٍ ًظظٍ ّب ٙثُكك هي فرب

الَى ُٓطط هٞت كَطط ٗسس ٛىسس ٍىطط ؛ ًظظى آو

رُبهسس ُؼٌن ػجل اُـىٌ ثىُى ظُِْ ككو

ػِٔبؤ ٗسس ثالوٌ ثِضضهبوٌ ٗسس ثب وهو

ٍت ٗسس رى هٞت كَطط ٗب ًـزبثى كًِهبؤ عسس
هج ًظظ هت زلٚوا ٓب ُــٌهبوٌ ٗسس الوعسس
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ؽبٙو هتُب هتب ػبُِٔى ٍووسس ػىاّ ٗب

حتوُن عبِٛى هتب و ٙػبُِْ هتب ٗبّ ٗب

كٌَهٍ ًُ ـزـُت ٗسس ثىال هك ٗزهٍّ هي ًبّ ٗب

ثثبَب هن ًـئٍ هبٍ ٓـي وٍ ٙووسس ؽواّ ٗب

رب ظظظو هتٍ ػْبء ُكك و ٙعىرب هُٛب ًِزبة

ثثبَب هن هبُل اٛىا فلا هي ًوا ؽغبة
رب ظظظو هتٍ ػْبء ٗب وهذ ُكك وّ ٙظظْ٘بٙ

ًزىاٍ ٗب ٌٓبٕ ٓب ثُضضهب هتب رـٌُـ ٚككبٙ

فلٓخ ٓباْثث ٍل هتب ّغبع اُلَطط فًن فىاٙ

هبىًب ثثُبٍب عىئٍ ٗسس اُضضه ي هتٍ كٍ ٓب اْٙ

ححى ككوك ّب ٙكَٖ ٗب ٛزب ٓإٓ٘ى دتبّ

آُُّل هتٍ هك ُئٍ ٗسس وُسس ٗبئت آِبّ
اٗلٛبهٌ هاد هتئٍ رُبهسس ّب ٙثُكك ًىرىاٍ

كاػٍ هٞت ٗب ثبة ٓب عئٍ ٗسس ًوو ٍإاٍ

ثىُى ُؼٌن هتب ٍسس كغو ٓب هي اٗلٖبٍ

رى هاًهـ ا٘ٛسس ربهٌ ٗظو ٓب اٗسس ٍ٘جـهبٍ

ّب ٙثُكك هتٍ ٍُين ْا فرب ٓإٓ٘ى ٗب ثثًن
ْائٌِ هتُب ؽُبد هتٍ ٓإٖٓ ٗب كٍزككًن
ثبىاه ٓب هتب اْثث ٗب ححى ككِوك ٓإٓ٘ى

ٍت ٗسس ثالوٌ كاػٍ هٞت هي اسس كوٍزى

ثىال اسس ا َِٛكَطط دتُطط ككهو ٍل كٍِب وُى

كوىٗلو آ َٛب دتُطط ْاهاّ عئٍ ًوو

زل٘خ ْا هبىككىؤطط ححهىطط ٛلاَخ ٗب واٍٞسس
ثثٌـوٌو ؛ ظبُُٔى هي ّهبكح ٗب واٍٞسس
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ٍووه ٍل ْا ىثبٍل ٍُين هتئٍ ٗسس ثسس هواه

اْ ٙو كـبطط هتٍ ٓإٓ٘ى هورب هتب ىاه ىاه

ًظظزب هتب اَل اسس ككِِْٖ  َٛي ٗب ٗى ثظظبه

اسس هٞت كَطط اسس اٍْ زلٔل ٍل مواُلوبه

؛ رِـ ىٗلككبٍل دتبهٌ علائٍ هتٍ

الححبهككٍ هتٍ وُُئسس ؛ ٍٍُ٘ ٚل ٛبئٍ هتٍ
عُبهسس ْا مجِٓ ٚإٓ٘ى ككهو ٍل ٝوف وال

كٌَهٍ ٗسس ٍووسس ثئًنو ٗسس اٝلبٍ رِٔال

ٛو ككهو ث ٚككهو اُضضهب هتب هُبٓخ ٗب ىُيُٚ

ٓبًب هتى ككىَب ؽْو ٗى كٌَهٍ ٗسس ْا ثال

هي هاد ٗب ّووع هتٍ كغو ُكك هتى اٞٙواة

ٍُ٘ٓ ٚب ا َٛكَٖ ٗب ثسس ؽل هتى ثثُحح و ربة
ربهَـ اوككـ٘زٍَُٔ ٍ 34ل عُبهسس هتئٍ كغو

ٓب ِٙمجبكي االويلْ ٗى ٓهُ٘ى ٛزى ْٗو

هت كٕ ٓب اوهٗكك ىَت هي ّ ٚهٞت ٗى آو

ػجل اُـىٌ ٗسس ٍىٗثثى هتى عالّك ثل ًٍن

ٍىٗثثى هتى عُْ َيَل هي اثِٖ ىَبك ٗسس
رب هك هـزَ ًوسس وٗ ٙيب ٗب كإاك ٗسس
هت كٕ ٓب هجَ اُظظظو ؽٌْ ْا هتُى ٗىو

ػجل اُـىٌ ُؼٌن وٍ ٙغٌّن ٗى ث٘ى

ثسس كاػُّى ٗب ثثبؤطط ٓب ككهبيل ٗسس ثًنٌَى

هُلٌ ًوٌ ثضضهبَب ؽجٌ فبٗـٓ ٚب كٌَهى

اثٖ ىَبك ًورى هتى عِْ ٗذ ٗىا ٍزْ

ػجل اُـىٌ هبٍ هت ٗى هتى  ْٛماد ال عوّ
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عُبهسس ْا ثُىسس ُّـ ٗسس ًهُ٘ححٍ ؽجٌ ًوا

ٗىهاٍل ثُىسس ماد ٗسس ثًنٌٌ ٓب ُئٍ عوٌا

ًٗناً هتئٍ ٗسس ككهو ٍل ٝوف ا َٛكَطط وال

ضضثثٌبورب هتب اَْٗىطط ْا كٌَهٍ ٗسس ٓبعوا

هٍزـٓ ٚب هج سلب ُُلى ِِٓزب هت ٓبهرب
ٓإٖٓ ٗسس هاك ٍٚوً ٙظظٍ ٗسس ثثٌبهرب

ٓب ِٙمجبك االفوِي ٗى ٓهُ٘ى ٛزى ِٝى ع

هت كٕ ٓب اوهٗكك ىَت هتٍ ٍووه ٓال ُّوُوع

ربهَـ

اٌَىٍََٔ

33

هت ٍل  ٛي دلىع

فزنَو اْكك ًّن ًهوٌا عئٍ ٗسس ثبفٚىع

ثسس ثثبؤطط ٓب وّ ٙبٗ ٙب ثًنٌٌ صوَُ هتٍ
ا٘ٛب ٍجت هتٍ اْثث٘ب ححِىا ٓب ك َُٛهتٍ
ػجل اُـىٌ هي ًُلٌ وٍ ٙووه هتٍ ككـلزككى
هك ؛ دتُطط ححهىطط هاك ٍٚاهواه هت ًوو

اوهٗكك ىَت ثثى؛ ؛ دت٘سس هت ٍحح ًظظى
ٍٍُّ٘ هتئٍ ٗسس ْا ككٍِ ثلػخ ٗسس ٍت جتى

رى دت٘سس ٍو كواى ًوٌ ٗسس هي ٓىًَسس
ٗظظُطط رى دتبها هـزَ ٗسس ٛوككـي هن ححىًَسس
ًّنِ فلا ٗب ًّن و ٙؿوّاَب ْا هله

ٍٍُّ٘ مهُطط ؛ ػٌن ؛ ٍّ٘خ ٍل ها ٙثثو

هن هاك ٍٚمهُطط ؛ مهبها هن عل ثثله
هج مه٘سس هك ؛ ؿًن هت ؛ ؿًن ثسس ػُنه

ححبٛى ًوو ػ٘بَخ َب ححبٛى ًوو هـزَ
ؽبًْ دتُطط ححهى دت٘سس ٍياواه ؛ ػَٔ
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ػجل اُـىٌ ٗسس ؿّٖى ححوٌٛى ْا ٍُين ٍقذ

ٍووه ٗسس هبُغب هُل ٓب ِٓؼىٕ هي رود

هٍزـ ٚاوثثو هج ٓإٓ٘ى ُىككى هتب ثسس ككـِ٘ذ

كٌَهٍ ٗسس ثًنٌٌ ثثبؤطط ٓب هوَب ٍوو ِٗثثضض

ًظظزب هتب هج هتب ا َٛثًٖنح هت ثبهثبه

هُلٌ هتُب ؛ اْ ٙعظظبطط ٗب ححُهوٌاوٗبه
ػجل اُـىٌ هي زلٚوو عهىضضى ًوو ههْ

هب ٍٙهتب هت ىٓبٕ ٓب اِى ُٓزّوٍ ػََِْ

هت ٓب ًواوٌ ُٓظظو آًنو ٍل اِى هِْ
هت هي هن ًُلٌ ٓظظو ٗسس ثىال هك ؛ ٍزْ

هٞت اذللِي ٗب عُبهسس ُٓطط اهواه ٗسس ٌٍُُ٘
رُبهسس ُٓطط زلٚوا ٓب ُئٍ ٓظظو ٗسس ًوٌَ
رُبهسس ُؼٌن ػجل اُـىٌ هي ًوو ٌٓو

هت ٗب هتٍ اَل ًظظالَى و ٙهبٗ ٍٙب ُٓ٘هـ اوثثو

هتب ِّ ٚهٞت ٗب فىَِ ٓب ٗبكإ ثسس  3ثثَو
؛ هاك ٍٚمهُطط ٗسس مهبها هٞت ثثله

هب ٍٙهي ْا ٍُين ٗسس ًوٌ ٓظظو هت ككهوٌٌ
هٞت اذللِي ٗب هـزَ ٍل رلثًن هتئٍ ًهوٌٌ
ْا زلٚو ا ٗب ثؼل ّهبكح ٍل هتئٍ كغو
اوهٗكك ىَت كٍُّ ٗب ّبٛى ٓب هتى اّو

ّب ٙثُكك ٗسس ثالوٌ هزَ ٗى ًوو آو

ْا ثثبثث ٗب ٗزُغ ٚهتٍ ٓىهوس هتئٍ ٍوو

ّب ٙثُكك ْا َى هو رى ؽجٌ فبٗـٗ ٚب هوَت
ثىُى اُضضهى اسس ُّـ ّظظبكح هتئٍ ُٖٗت
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ثب ْٛهتب ِّ ٚهٞت ٗب ؽجٌ ٓب اى كَ٘لاه

هتى ٗبّ هت ٗى ُّـ زلٔل هج اٌّْبه

ثىال هٞت هتٍ ُّـ ٗسس رًنٌسس ؛ ٛىُّبه

ُٓطط ُّـ ححهىطط ُٓطط عبؤطط ححهىطط ٕبؽت ًوو هواه

ّب ٙثُكك ٗب هوَت ًهوٌا عئٍ ٗسس ُّـ وٙ

ّب ٙثُكك ثىُى هبُغى هٞت ٗسس دتُطط ًِهَى
هورب ٛىا وُّ ٙـ ؽجٌ ٍل ٝوف وال

ثسس ٛىُ هتئٍ ّغبع اُلَطط هورب ٛىا ثثوٌا

رُبهسس هٞت كَطط ثىال ُٓطط ا٘ٛى ححهىطط ُٓلّػبء
عُبهسس هٞت هي ٌٍِٗ ٗسس ا٘ٛسس وكاع ًوا

كػىح ٗب كًن فبٕ ٗسس ًوٌ اْثث ثثُْىا
عِلٌ ؽجٌ هتٍ كوهٌا ّظظبكح فوَلوا
ّب ٙثُكك وٛبطط ٍٍ ّب ٙهٞت ٗسس ُئٍ ححال

هجِٝ ٚوف عُهٌٍ ٗسس ًوٌ ثظظذ اُِزغب

ًبهٗظ ؛ اى ٌٓبطط وٛبطط اْوٌ ًهوٌا هُٛب

فبُن ٍٍ ِٗذ ًوٌ ٗسس ٓ٘بعبد ثثبهٍب

ٌّو اِ ًُْ ٚورب هتب ٛوكّ ىثبٕ هتٍ
اٍْ ٗيب ٍل َبك هتٍ كٍ ٗب ٌٓبٕ هتٍ
ّب ٙثُكك هي هج فبكّٗب عبٗت ٗظو ًوٌ

ٓبهتى ٗسس الُ ثُىسس ٓب هتئٍ ككئٍ عُلاككوٌ

رِىاه و ٙهي ّبٍ ٙل ككوكٕ اوثثو كٛوٌ

ححى ككوك هتب ًهوٌا وٓ ٙالػٌن فُربٌ

ٓب هتب ٗسس ُئٍ ثثضضٌـزب هتب ٛو اى ىٌٓن ثثو

الّٗ ٚسس ُئٍ ًه٘لٌُزب هتب هلٓى هتٍ اّ َِٛو
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عُبهسس فرب هزَ ٍل هتئٍ ٛو عكك ٚػٔىّ

ٍ٘زب هك كوهٌا ٓىٓ٘ى ؿْ ٍل ًوٌ ٗسس كٛىّ

ححبُٛى ًوسس و ٙالُ ككٖ ٍووسس ثبؿٔىّ

كهؽبٍ ٓإٓ٘ى ٗسس اُضضهب ٓبهوا فٖىّ

هت واٍٞسس و ٙالُ ٓجبهى ثثوٌٌ هٍٛ

كٕ هبو هتٍ و ٙػْبء ٗب وهذ ُكك كٛوٌ هٍٛ
ّب ٙثُكك هي اعبىح ُئٍ ٗسس ُؼٌن هتٍ

ححىًٍ كٛوٌ هك الُ ٌٗبُسس هن هاكٍٚ

ًبٗضضهسس ٗلٌ ٗب الُ ٓجبهى ككٖ ًوٌ

هت واٍٞسس و ٙححىًٍ ٗثثضض عبككـ ي هٍٛ

هحيبٕ ٓظظٌ ي هتٍ وٍ ٙووه ٍل ككىه ثثو
وٛبٗب ٗب وهذ عىئٍ رؼغّت ٛزب ثْو
اوهٗكك ىَت ًظظبطط ٗسس ًظظبطط و ٙسلبُلى

كوىؿ ٓب ٍت ككُب هن َظظبطط ًـئٍ اصو هُٛى

ػجل اُـىٌ و ٙهج هي اُضضهبَى ْا ؽبكصى

ثبهٍ ؛ هٞت كَٖ ٗى ػبَُْ ٓب ٓؼغيو

هج ٗب فِق ٓؼًِّ ؛ ػجل ػٍِ ًٓ٘ن

ٍُق اذللي

و ٙكٍزككًن هتٍ ْا ع٘بَب ؛ كٍزككًن
ٍُق اذللِي ٍواط ؛ كزوح ٍل هاد ٓب

صبٍل فٚو ُٞق ؛ هي ٓؼٔىه واد ٓب

ححٌٔسس ؛ هلٍُى هج ٍل هلٍبٍل ماد ٓب
ٓ٘ظىّ هج ٍل فىيب هن هتبٍسس ٕلبد ٓب

شلزبى ؛ عظظبٕ ٓب هج ٍل ًٔبُزى

ٓبهتب ٍوو منبوسس ؛ كٌَهٍ عالُزى
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اسس َٛزئِ وعىك ٗب فبُن اسس ًربَبء

ؽوٓخ هتٍ ا َٛثُذ هٍبُخ ٍل اسس فلا

ُّٝت آبّ ٍل رى ّلبػخ رـهٌٍ جبب

ٍُق اذللِي ٍل ّبٕ ٍل ثوًبد هتٍ ٍلا

ٕبكم ػٍِ ٗسس خبٍْ فٞبَب ٍ٘ىاه عسس
عِلٌ هتٍ ْا ُٛىىلْ ٗب ًبٗضضهسس اُربه عسس
*****
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هج ؽبكص ٚمنىك هتُب ؛ عظظبٕ هتٍ
هج ؽبكص ٚمنىك هتُب ؛ عظظبٕ هتٍ

مشغ من ٜعِسس ؛ ىثبطط هي ثُبٕ هتٍ

اْرِ اُضضهسس ؛اٍْ ٙل كٍ ٓب هي كُٛبٕ هتٍ

اٌْٗهى هتٍ فىطط وٛسس ؛ عككو ٗب ٌٓبٕ هتٍ

ٗىىِ هِْ ٌَّزـ ٚهي ٌُهىا هتٍ هتبئسس ؛
ًبؿن ٗى هي ٌُهب هتٍ ثلٕ هتو هتوائسس ؛

ٓىال ٗب هٞت كَٖ ٗب ٓوزَ ٗى اثزلاء

ككغواد ٓب سلبُِلى ُىككى هتب ثثُو علبء

افجبه ٓب ٌُهسس ؛ ؽَٖ عٍ و ٙمٌ رـوًِ

اٍْ ٗيب ٗب ثـ٘ ٓب ٍوّبه هتب ٍلا

كٌَهٍ ٍوو ُؼُ٘ى ْا كػىح ٍل هوّين
ٍووسس ؽَل ٍل ْا كك ٓب عِزب هتب كُّ ثككٍ

ّب ٙثُكك ٍل ٍىاهٌ عُبهسس هتئٍ هوَت

رُبهسس ػغت ثى ثىال وٍ ٙووه هتٍ اسس ؽجُت

اٗله ثثلٛبهو اْثث اثثٖ هىّ ؛ ؿوَت

فبُن ثـًن ًىئٍ ٗزهٍ كاكهً رلُت

ثسس ؽل كػبء ًوٌ ٗسس و ٙكًوٌ ٗب ؽبٍ ثثو

ثىال هك ٍو كلاء ؛ زلٔل ٍل اٍْ ثثو
ًّنِ فلا ٗب ًّن و ٙؿوّاَب ْا هله

ٍٍُّ٘ مهُطط ؛ ػٌن ؛ ٍّ٘خ ٍل ها ٙثثو

هن هاك ٍٚمهُطط ؛ مهبها هن عل ثثله
هج مه٘سس هك ؛ ؿًن هت ؛ ؿًن ثسس ػُنه

ححبٛى ًوو ػ٘بَخ َب ححبٛى ًوو هـزَ
ؽبًْ دتُطط ؛ دت٘سس ٍياواه ؛ ػَٔ
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ّب ٙثُكك هي هج فبكّ عبٗت ٗظو ًوٌ

رِىاه و ٙهي ّبٍ ٙل ككوكٕ اوثثو كٛوٌ

ٓبهتى ٗسس الُ ثُىسس ٓب هتئٍ ككئٍ عُلاككوٌ

ححى ككوك هتب ًهوٌا وٓ ٙالػٌن فُربٌ

ٓب هتب ٗسس ُئٍ ثثضضٌـزب هتب ٛو اى ىٌٓن ثثو
الّٗ ٚسس ُئٍ ًه٘لٌُزب هتب هلٓى هتٍ اّ َِٛو
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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هكْے ىيگ جعب بو ٌوں رس پص ےل ھاـھت ٌار
هكْے ىيگ جعب بو ٌوں رس پص ےل ھاـھت ٌار

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك
پَادكں يك دھوـ دًهھػ اھٹي بول نص پاكر

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

جب نص جهوـ ظارے ٌالينی ٌَهص ك زن
ا نص رےه ھكڑے جو كمب دٍں ےک ھگص ا گَ

اٌعا ھی همل دًهھػ  ،نےه ٌهھػ ےس ھی خسَ

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

جلؿری هنںی ٌٖلري نَا مه ھن نچھػ گْأ

ان خق پهڑ ٌْاگات ےه هامل كٔ ابدػأ
رو رو نےه ھك كا در ٌٌ كا خرساتٔ

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك
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اے رارجَاں مه نو ظخاان هنںی روا

مه ٖںی ٍص ٍب كوـ رسا بَ ھن ارسا

روزِ خرش ٌںی مت نو رسا دٌوٌاگ جضا

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

جب اےئ ػٕ كمب ےک بالےن نو هاملاں

حب ػَذ كمب ےھت بُيٹ جعب بو ےک ھگص ٌَاں

ظَ نص جعب بو بول اھٹي اب اے ٌؤٌْاں

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

اكل جو هاملاں ےن ىوٹا ھگص نو اف نص

دے ىوـ اك ھجويٹ جو ثہٍة ىاگۓ نص

حب ٌوں هكاں جعب بو ےن ھھیات ھاےئ نص

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك
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ھپص ػٕ كمب نو هاملاں جب ٌو ےک ےل ےلچ
حب رو جعب بو اباب ےک ا نص ىيگ ےلگ

نہْے ىيگ ااب نو ھن ےل جاؤ مت كےل

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

اے اباب ثریے بًس ھن ھووٌاگ جمھػ كصار

جاےت ھو نہاں انًَل ٌےھج ھچوً مت بعار

نہْے ىيگ هبت درًػػَے ےس ٌوں پاكر

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

َ
َ
ےل ھگص ظيت ےلچ ظھبي ان ٌہصو ان حصس

ٌشو مشص ىًنی بيم اكن ظيت رسس

نہيت جعب بو روےک نہاں اب ھوۓ درس

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك
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ےل جا ےک ڈاےل كَس ٌںی ػأ كمب ےک ثػئںی
َ
ػأ ػہَس ھْس ےک يايل رثب ےک ثػئںی
بُيٹ جعب بونہوے يصض نص ٌوں ظب ےک ثػئںی

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

جب كَس ےس ِاكےل ريس ڈاؿ نص ےلگ

ٌويوـ ػأ دٍں نو يساىت ٌںی ےل ےلچ
بُيٹ جعب بو ھاھتوں ےس ھاھتوں ےک ثػئںی ٌ َػيے

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

ھپص كھاں ےس ػٕ كمب ےک ثػئںی ظارے ٌيدساں
ىَهص ےلچ جہاں ےه كخو نصےن اك ٌاكں
ظَ نص جعب بو بول اھٹي ھاےئ نص ُسھاں

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك
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ارص ۓك ھںی كخو كٔ َظَػس نصاـ نو

ٌو هاملاں جوں كخو ۓك ےھت اٌاـ نو

رٔ گيئ جعب بو نہيت ھی ٌھنػ ےس الكـ نو

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

اب رو نےه ےه ھاےئ ھی گجصات اك ػہص
ٌاّْس نصبال ےک ھوا جگ ٌںی ھی ِرش
ػٕ اك گال نػٹا  ،رےه اب ٌریي ھی ذنص

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك

ھبة االىٕ نو ػأ كمب اك ےه مغ نػٹػھَ
َ َ
َ
بصےس ظسا ٌشاؿ ٌمص دٌى از ُػَػَ
اات ےه اید جب كٔ جعب بو اك ھی خسَ

ٌریے ااب يك لصؼ ےس نويئ جا جواب دك
٭٭٭٭٭
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آح نطْ الہٛي کٌ مٌتف ہَ
آح نطْ الہٛي کٌ مٌتف ہَ
جِس کل ق تـ ک تٌ ہَ و ت ِـ جضیق

جِس کٍ ٔشري شصمؿ تَ ري تھٌ

مٌلؾ ركمرا کٌ مٌتف ہَ
ِ
ُ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ مٌتف ہَ

جِس تَ گٞرف ک تٌئٍ لج ًٛمیك

ٌُّ ٍِ ٌصطفٌ کٌ مٌتف ہَ
ُ
اس حبی ِْ خٛا کٌ مٌتف ہَ
ُ
آح اس مو ل قٌ کٌ مٌتف ہَ

شكئٍ تھٌ پیٕ مر ؽجْ ِببٌ

آم كم ٌُشـٌ کٌ مٌتف

ہَ

آح خٌؿر ہلتَ ہَ اہ ِـ كىء

کٞتَ ـ ٌِم ہٛي مٌتف ہَ

آح ٔشریػ ىتَ ٓٞہٌف ریك

کٞتَ نطْ الہٛي کٌ مٌتف ہَ

ـٌم ٌُقٍ شہَ ضہٌق ُؾ شہَ

ـ ٌِم کٞب ك ًُء کٌ مٌتف ہَ

غف میك ـ ٌِم ہٛي کَ عك تٌف شم

پن تل ًضکـ کسٌء کٌ مٌتف ہَ

جِس تَ اہلل کٍ شام میك ري خٌق

٭٭٭٭٭
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لـ عہٌرت نطْ الہٛي
ہَ ت ِ
ُ
لـ عہٌرت نطْ الہٛي
ہَ ت ِ

کٞك مٌتف کٌ اؽ جشر ّ تٌ
ِبیل

دىیلق

كاكًُ

ٌُ نطْ الہٛي ٌُ نطْ الہٛي

مر

َ مللٍ ٓٞ
اً مؤمیلق ا پۓ

ہل خٌل قٛا تف شك شك کٞ

غیٔ میك ىجـ ْخس بگٌ خٛا

مر

َ ہیك عہ ت ِ ٛکٞب ك ًُ
حیس

َ نطْ ہٛي
مقیلؿ ہیك ك ٔس

ِبیل

دىیلق

كاكًُ

مٌتف ہَ پن کُٞـ  ،کٌش ْٗ کٌ

مر

كہٌق ْجھڑي عکینن ٌٌُُ سَ

نہٌق ْجھڑي ؽجْ تل مللٍ سَ

ِبیل

دىیلق

كاكًُ

ركتلق رػیر رپبٌ تھٌ غٛا

مر

َ ضًس ك يير کل آح گہق
لگ

ہلۓ آح اصیر طلف ك ىحق
ِ

نطْ ریك  ،لجٌع الٛیك مللٍ

مر

ِبیل

ِبیل

دىیلق

دىیلق

كاكًُ

كاكًُ
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ہف شالضٌ ہیك پن ہمٌشً ُٛش
زل

صیر

کٍ

ہف ؽیق پبٌ کٍ
مر

مٌّ ت ٛؾراٌُ

ِبیل

ُسیبِّ

دىیلق

ٓٞ

كاكًُ

مللٍ پن کٞکَ طلف ك قرٍّ

مٌّ ت ُٛ٠ٓ ٛتھٌ اكشُؿ ضٍّ
طٌلف تَ ظو کل ق تـ ک تٌ

مر

َ نطْ ہٛي
َ تھ
لجٛم میك طھک

قٌُـ تَ خٛا مر یق سَ ک تٌ

شكتَ شہَ ـٌشً اہ ِـ كى
کَ

ٌُّ ٍِ

مر

ِبیل

ِبیل

دىیلق

دىیلق

كاكًُ

كاكًُ

اكش نطْ ہٛي ظو کَ م ظہر

اظہر

ف بیر
ُ
آ ضشرم ہَ آح ٓٞہٌف ہٛي

مر

كاشج نطْ ریك ٌُقٍ
شہَ
ِ

مللٍ

اً مٌتمیلق کٞك پن ہٌ رعٌ

مر

٭٭٭٭٭

ِبیل
ٓٞہٌف
ِبیل

دىیلق
ریك
دىیلق

كاكًُ
ٌُقٍ
كاكًُ
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قٌتلف ٓٞكشي کٌ مركع زل ک ّ ًٞتٌق
قٌتلف ٓٞكشي کٌ مركع زل ک ّ ًٞتٌق
ٌب قبض ْخسٌ سَ ضُٛم ک ًٞضہٌق
اك ت ِ

رفبلش كم کٞـ کٌ عٛـ سَ ک ًٞؼ تٌق
ُ
رـ رّ تٌ شہَ نہٌق
ملصمـ إکٌ ٌُ ِ

رپِّتو كم ملت سَ ہیك ی لیك تَ گمٌف میك
ٌُقٍ ہَ كم خٛا کَ ت ٍط ِاس ضہٌف میك
ُ
ن
رّ تٌ میك ٔس ا ہیك کَ کٞـ سَ ِج تٌـ ہَ
ِاس مرط کَ ٔشر کٍ ب ؽیري حٞاـ ہَ
خلقٔ میك كم ِکٞاـ کَ گلٌُ امٌـ ہَ

قْ ممررك ق کَ پت٘ كم ممرر م قٌـ ہَ

َ
رـ ـٌض غبکٌ ّ تٛم تلاضي میك ہَ عٛـ
کٍ جِس تَ ِاس ضہٌف میك اجسٌف کٍ شضف
ٌت ِگٞامٌ کٌ مٛعٌ
كا هع ہَ ِاس ص ق ِ

كم عہیسٌم کَ جِس سَ ہلئٍ ػیر اّ تٛاء
اجسٌف کَ ضہٌف کَ ـٌہل کَ نبنہٌ

صنغِّہ کل جِس تَ ّ تٌ ک تٌ
ى ـؾ کٞـ کَ ِّ
َ
ت
ی
َ لیك مً شاح کَ
قرضُ ِ ٛاشسو ت ٛھ
اتلاش ہَ مٛاـ كم ٌُقٍ مراح کَ
تھٌ ٌُـ

ض
ا ُع تـ كم مہر ِ ؾمٌؿ کٌ

ہَ مرمٛي قیلض كم ْخر تلاؿ کٌ
ِ

ُ
قٛسٌ لقْ تھٌ ُٛش الٛیك م ٌِم کمٌؿ کٌ
ٌُئٍ ن ہیك ہَ کلئٍ كم كخٛت معٌؿ کٌ

َ تَ گمٌق
ِب تٌ ِر ٓ٠شگل ق کَ كم ٌُتَ تھ
َ تَ گمٌق
َ کو ـٌتَ تھ
اہ ِـ کمٌؿ ؾمل
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پت٘ ملىئٍ نعٌمب ٌُمٛاش

زلشك ت ٛکَ ب ؽیر کٞضمن ہَ آهکٌش

مً علٍ کَ ٌُغ کَ رالر تل نہٌؿ

عٛف رالر کَ ہَ لعـ
ملىئٍ شاح م ِ

ٌُطق سَ ملشئٍ میك ہٛاُّ کَ كم ہًؿ

ٔشریػ ىتَ جْ تھرا ذعمر كم ُ ٛحغٌؿ

ٌُطق کَ
ُ
ع
َ خلػ ریق کٍ نہٌش
مً لٍ ہَ ج تک
َ ٔشر ہَ ملىئٍ الجٌؼ ٌُخٛاش
ا ُک
ُ
اف شہیركق کَ کٌف کَ ٌُىلت تَ نہٌ
ُ
ض
َ اهٔ کَ شہیمٌ
ملىٌُ ا ُع تـ تھ

ِاف ركتل ملىئٍ کَ ہیك ٌُضك کَ تل شیق
ملىٌُ ُٛش الٛیق لؽ تلٔ کَ ٔصیرف

تُ
ق
ی

رؿ ّ ت ٛہَ مً شاح کَ رالر ٌُملش

َ کسم ِش
تھ

رالر کَ ہَ ملىئٍ آرـ ٔشر ٔشر

آ ملشئٍ سَ جس تَ ُگ ٞمیك ک تٌ ممر

کَ ـک تٛش كم ْدیلش

آرـ کَ تلش رُٛم ی لیك مً شاح ہَ
زلاصن ُٛش پن ِبیل ملالٍ کَ ٌُح ہَ
پن ٔسٔ آتي آتي ملالٍ ہلتَ کٞاـ

َ رشصن ہَ ِالجٌؼ ّ تؾ ٌُـ
نعٌمب نہل

ك ت ٛعلٍ كم رالر زلئٍ کَ ہَ ب طٌـ

ملىئٍ رالر ہَ ہمٌـ

ملىئٍ شاخٌ

آرـ كم مً شاح ہَ اق تٌؿ کَ ُل تٛ
جس ٌُشـٌ کَ ُٛش الٛیك قرضُ ِ ٛاشسو تٛ

529
زلئٍ پن آتھم تیر کَ ِاس طمش ہَ ؼ تٌق

َ ّ تٌق
خٌجٔ نہیك ّ تٌف کٍ ک تٌ کتجبۓ

ٌُطق میك ملشئٍ میك ُگ ٞمیك اً ركك تٌق

معخز یمٌ ہَ ٌُشگو ہر اُؾ کَ تَ گمٌق

زل للؾ اپبٌ خٌف خٛا ٓ ٞک ًٞقٛاء
ُ
ُ
س
کیلق مركشي پن ا کٍ ٔ ـ میك ہل ٌُشہٌ
اكغٌػ ُٛش ریك کَہیك رشٌُتَ تَ کٞاق

ْخرٓ ٞک تٌ ک ًٞکلئٍ قٌؿر ہَ ہر ضٌُق

شسهٔ ضہٌق
ًس تٔ ٛضیق جْ ہلتَ كم
ِ

اہ ِـ عللـ ٓ ٞہل کَ اض ٔس كم مہرٌُق

شمرم ک تٌ طعٌـ کٍ  ،کٍ شضف اّ تٛاء
ُٛشي پن قبض ہبگٌ شكاق گلٌُ ٓٞمٛا
مٌ ـٌؿ جْ ہلا ھخري الػ اكٓٞ

َ ظو ُٛش
اس ـٌؿ میك ہمٌمٌ کل ٌُتَ تھ

شمرت کٌ جْ سَ خٌشي ہَ قٌتلف معبیر

اكش ْجیس مٌ پن ـٌؿ ہَ ٔشر

ٌُطنن
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ٌُشم صم

1225

صم ـٌؿ اكش ـٌتي ہلً اح لؿ فبل
پن قبض کٌ تلاب ُٛش کل ہَ ركفبل

عل

ُ
طٌلٍ العلف
ىکھم ہزاشك مہمٌق اكش
ُ
اجسٌف ُٛش ریق کٌ ٔس پن ہلا غیف
ِاس قبض سَ كزلر ہلا اهکٌ ى حٞـ
ُ
خ
ی
َ ؾرس کَ للً کٌ رف لیك
ہَ آح ا ُک
اكش فب تکٟك خٛكر ہلتَ ریق میك

ت
ہ
ھ
غ ّ ٛتٌض فببٌ قٌْخن تجل اً ا ِـ ریك

م
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اً ُٛش ریق شكت ِؼ مرقیق ٌُ اُٛ

َ ك تٛ
اكىر میك ت مہٌشً صفٌ الٛیك تھ
َ اخٛ
ىہلت میك ظمٌُ ِـ ىہلت تھ

َ معیمٛ
َ نہٌُّ تھ
َ لجٔ رؿ تھ
تلتَ تھ
ُ
َ غلْ کَ ٌُغ سَ ک تٌ ک تٌ ہلتَ گًب
ا ُک
ُ
ُ
ت
ت
ضہرم ھٌ کلئٍ کلئٍ ھٌ ضہرم سَ آق تٌب
ُ
ت
ہ
ہ
ُ
شبٌ کو تل نہٌش كم شبٌ کَ یکنن گٌم
َ ٌؿر ریق کَ تلشػ ل تِٕٛگٌم
اف میك ھ
ِ

َ عہیسٌم
َ ؽجف کَ ؾرب کَ تھ
سًس ت ٛتھ

َ ػیر زلام
شسهٔ سعٌش ہر رك ضہٌق کَ تھ

َ
اجسٌف کَ كم ٌُـ کَ ٌُى ِٔسٌف تھ
َ
َ کٞـ کَ ضہٌف تھ
خلُو پن گلش ج تک
ُ
ہیك اؽجْ العجٌٍّ پن تلشػ کَ خٌٔضیك

خٌتف میك ہیك خٛائٍ کَ كخٛت کَ پن یگیك

رّ تٌ کَ تل سمق میك ہَ ى شٍّ ٌُظمیك

ک
رعٌت کَ ا ل تـ فیػ ریك

ہیك مفرق

ؼ ت ٛعلٍ عٛك پن ہَ ُللا ِش اہ ِـ پیٔ

ی
مُسل
هؽ تـ ہَ م

غبکٌ خگ ٞہَ َغبی ِٔ امرا ِش اہ ِـ پیٔ
امٌـ ہٛي
ؼ ت ٛعلٍ
اضؿ پن تیر کل
ِ

کَ ٔصیر

کل

غٌرؼ علٍ پن طھمص تل پن رشٹگیر کل

زؼ ہَ لجلر ک ٌُٞپن زؼ کو امیر کل

هٔ ک ٞخًػ رؿ سَ تل ِاس ػیر زلام کٌ
لیرٓ ٠يرسهٔ سَ ہَ فینن پن ـٌم کٌ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

ُ
مر ٔشر تل طت ٙمیك ش ْ ٙؽ تٌ ہل افبلاش
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ُ
مر ٔشر تل طت ٙمیك ش ْ ٙؽ تٌ ہل افبلاش
َ گل٠ا ِش غیٔ میك گٝاش
ٌُ ٓٞھنن کتجبۓ
راخـ ہل کَ ِاس عٛف کَگلس تٌق میك رـ ُٛـ
مر تلا ک ٞغٕ ٛغ ٛآراب سَ ک ٞپن ٕکٌش
س
اّ تٛاء تل ّ تٛگٍ نہتجٌ میري ٔ لیف سَ
َ
ط
ٓٞض ِذ عٌلٍ میك م لؼ راػیلق کَ آهکٌش
ُ
س ِّبما کہ تٌ دْیٔ کٌ میرً اس کل ّ تٌـ
ؾرس ہَ ِايركض جِضکٌ نعبٌ راعٌ ٌُمٛاش
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ک

ٌُـ تھٌ قرج تٛم ملسٌ اكش لیف الٛیك د طٌب
ٞح رعلت میقیٔ کَ ِیظمٌش
ٌب ٓ ِ
اق ت ِ
خ ٛاكش كال ٛہیك شق کَ ری ِق زؼ کَ عہیسٌم
ُ
ُ
َ آة راعٌ کَ شٍّ کَ ٌُخٛاش
اس قٛش تھ

ٌب پبٌ تلللق میك ِاس يرزلـ کَ اكغٌػ کل
ُ ِ
َ
ىلؼ ہَ اض ہٌمو ِء کیلاف شق کٌ اِقتجٌش

َ قرضُٛ
َ تھ
ِج تک

ُ
تلش الٛیق تل ِش رك ضہٌق

َ تل نہٌش
َ ِج تک
قبض کَ ٌُشاق کٞاهٔ میك تھ
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ُ
َ اس افبلع کَ پن راعٌ لیف
اك ِؿ ِافبلع تھ
ک

نبنہٌ ہَ ْجف ریك زلشك ت ٛریك کَ اشنہٌش
معٛف ُٛشي کَ يرخٌق ٓٞكشي کو اظمٌق
کسم ِش ملکلت کَ ـل طٌف ہهٔ کَ ِّتٌش
س ُ
ط
ل
ّ تٌض سَ غٌرؼ علٍ پن ٓ ٞمیع ا َ ل لیك
ت
ت
ل
ھتچ تٌ ہَ ّ تٛگٍ ٟٓه قٌْخن ـ ك نہٌش
٭٭٭٭٭

ٓٞہٌف ریك
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ہَ ضہٌق ُلؾ پن ملؾ خٛائٍ کٌ اپت طٌـ
ہَ ضہٌق ُلؾ پن ملؾ خٛائٍ کٌ اپت طٌـ
َ
اكش جْ ُلؾ ہَ ہشبٌ کٌ پیلطنن الك تٌـ
كہٌق لؿ ہَ اكل تٌءِ خٛا کل ٕضت ٙك ـٌـ
ن
ع ؼیف تَ ق تٌس پیٕ ّ تٛگٍ ـًـ
قرٌُف ہف كم شكت ِؼ گببٌ کَ ہَ و تٌق
َ ضّ تٌٔ ِش ضہٌق
زل للؾ ِاس ضہٌق میك تھ
َ كم ایمٌف کَ ٔسٌق
اـًـ کَ علف تھ
َ ىِلاـ
َ اـٌس مرنعٔ کَ تھ
ملٔ کَ تھ
خٌلؼ کَ كم ّ تٌشً تَ خٌلؼ کَکٌش میك
َ يزاش میك
رً ک ٞكم ّ تٌشً خٌف تل لبۓ
َ كم ِاس ضہٌق سَ ِالہٌ زِلاش میك
نہتخ
رّ تٌ کٍ ٔس ًسٌقري ہلئٍ قْ سَ إؿراـ
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زلئٍ پن تَ جسٌب كم زلئٍ کَ تَ گمٌق
ُ
َ ؾملو خٌؿ ہشبٌ شجسٌش ٓ ٞؼ تٌق
تھ
َ ػیر زلام ُٛھٌق
طو کَ رلٌُٞل کَ تھ
شكطق ک تٌ ضہٌف میك آ ِؿ پبٌ کٌ ٌُـ
مو اكى ِر تل ٓٞاب
آير کَ لج ِٔ رؿ ِ
قرج تٛم ٌُـ ظیْ قرراپیٔ

مٌب

ُ
َ تلاب ًس ت طٌب
اس ٌُرـٌم کَ ـٌشً تھ
َ كم ہمٌـ
كخٛاپیٔ کَ ملؾ کَ ُک تٌ تھ
رؼ ت مق سَ کلاکٍ ت ٍط ی لیك
زل ً ش ِ
رعٌت ریك
ىو تلیٔ کَ ٓٞح سَ اكًٓٞ
ِ
ہملاش کٍ كم قْ تَ ہٛاُّ کٍ زل ضمیك
رعلت کٌ تلك تٌف تھٌ شبھم سَ سك اىِیسٌـ
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گخرات کَ رٌُش میك ک تٌ ک تٌ ہلً علف
نعبٌ رعٌت ریق مًُؾ کَ ہف شیف
ہر اُؾ تَ کٍ نہٌرشي اكش شیمٌ غیف
جت ط
َ ك تـ سَ ہَ تلاؼْ کٌ إؿراـ
ِک
نع ٛاض ُگ ٞکَ فیٓ کـ لؤلؤِ ِبیف
رعٌت ہٛي قبض کَ غمیف
َ ؽجْ
ٕکل
ِ
َ ہمن گلہر ق ؼیف
كخٛت کٍ کھٌف کَ تھ
ِ
َ اخًؼ کَ کٞاـ
َ كم تھ
شسهٔ سعٌش تھ
ك ت ٛکلیف الٛیك ت
مو مبیر
کَ
ٞـ
ک
َ
ھ
ِ
ْحقیؼ ت
رعٌت ُگ ٞپت٘ تَ ب ؽیر
َ
ھ
ِ
ُ
َ ؾرس میلش کٌ مؤوبیك
پن رف ہَ ا ـک
ُ
ک ٞغیف زلائٍ اس پن ٟٓھل قٌْخن یمٌـ
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َ
زلاصن ضکٍ کَ غلْ کَ معٛف کَ لعـ تھ

َ
مٌم ؾمٌؿ تھ
مركش ُٛش کَ تلتَ تھ
َ ِ
َ لؽ تلٔ
رشٌُتَ يرسهٔ تھ
َ کجي
سک ِ ٞخٛا ْخز پن جس
ق
ا لیف قبض ْخسٌ
غبکٌ

ما ل

َ
تھ

تھٌ اھیمٌـ

کَ سًس تٌُ ٛملش

ہمٌتلق ٌُـ تھٌ

تلش الٛیك معبیر

َ ُٛش
َ كم تھ
َ ا ـک
قرضُ ٛاشسو ت ٛتھ
اتلاش سَ غِنہلق کَ گبٌ گيرہٌ کٍ ـٌـ
طق مٌللم کٍ آة تَ ُٛػٔ تَ اپنہٌ

ت
کل كہٌق
َ
ھتخ
ُ
ع
اس رف شبٌ ہٛي کٌ لف كہٌق کھڑا ہلا
ؿکیف الٛیق

عہیسٌم

َ خٌص ك عٌـ
اجسٌف پن ق ؼیف کَ قٌُـ تھ
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َ آة شقیؼ صفٌ الٛیق ّ تؾ ٌُـ
تھ
َ ؽجْ فیػ الٛیك ہمٌـ
اكىر میك ہَ ِا ُک
ؼ ت ِ ٛعلٍ علل کَ علف

ضپی ِٔ

اٌُـ

َ ْجف الٛیق كم زلشك ت ٛہَ ج تٌـ
گلٌُ تھ
ٓٞہٌف ریك ـٌ ہلگٌ پن

أسٌ ہلا پن ہلگٌ پن رعلت کٌ

ٌُرـٌم

ریکھٌ پن اكش ك تٌ کہیك ِاس قٛش ػیر زلام
َ جس تَ شكك تٌم
اعٛا ِء اہ ِـ پیٔ کبۓ
ُ
ہَ غٌجْ ال٠مٌف کٍ ضًصیر تَ ّ تٌـ
خلقٔ کَ تل سمق کَ عگمنن گًب ہَ
غُ
ملہلب حٞر ـٌلٍ سَ ل ـ الخ طٌب ہَ
ش
غٌرؼ علٍ پن تیرً قیع المٌب ہَ
ُ
َ زل ہَ يرُ ٛہَ ركضذ انہیك حٞاـ
ِا ُک
٭٭٭٭٭
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444

املصرَة املبارةك

يف ػأف اىسايع االجو ظَسان ِو َلس ِو اىسٍَ

رض

كاىہا ٌاذكن اىسيوة ظَسم ىلٌلجني ابَ ظَسم داؤد ÷ جَو

ان

ھپول

ِو

روپاال

ظہاٌْا جَوا

هكال

اھو ُگص دھَ ىوگػصا نويئ ىَخا ھن

ٌول

كط

ٌويك حمو جْلگ جيئ كظا ظوات اك ےنی دھول
نون ررب ىےسي تـَمَ كان نَوا ھتاےس رے ظول
ِو

روپاال

ظہاٌْا

اتج

ٌاھتا ان

ٌو

ظَج جتي پاف ھپول ين جيئ ظوات ھج گو
الؤ ظهےھ ٌارا حمو ٌا  ،اھوا بَجا ھن اك

دًھكا خسي دااتر نويئ  ،بَجا اھين ھن جوً
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راج متارا ھوں َرجي بَھٹي ھْڈكال

ھكات

رھخا حمو ٌارا ُت ھبَصا چوًا گجصي ان ھات
ُت ان َكىوان َكىوو يت دھي دكدھػ ان ٌات
اج رسا ھی نً
ِو

نصا راج اب ر ج كات

پومن چْسر روپ ان اِنت روپ رسوپ

رھخا ھتْسم ھچاای نصي نسم دًهھي ھن دھوپ

الؤ ٌْاكي ےن حمو ٌا ابُسھو ھتْڈم رے ھجوپ
َ
ھتا ھی رحَ ٌويت ّصٌَال جگ جوت ا ُوپ
ٌاں ھی راھكا ثہػ َػوا انـ ھتا جَوا ظاچنا ھج ِو
انـ پارا هت َوا ِو ھتا ھت ٌا ھجوّٹ ھن نو
كھيت ُسم اھْا دھصـ ين جَوا گػْاگ ان پو
ٌويك ےن حمو ظػػهھػ ظَج ان ىَسا پ َػْػھتػ ھج دك
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جمھػ رے دکھَاري ان انكال كاھال جَو ان نْھٹػ
ٌَػًل ٌْے رويت اٌلكي چاال دك ھج پ َػْػھتػ
كھًل ٌيوں جيئ ِو ےن اھوو‘ دھارو ےھچ چِنِت
َ
َ
اج ٌَصوں ٌارو پت رےه ٌػجْٗے ٌصوو ےھچ اّت
َ
َّ
َ
ظاظو زھصا ٌاري الڈيل ھت ان ھػػَا ان ھار
َ
َجنت نصي ھجاجو راھكخا جاكا دٍخا ھن بہار

ڈھوّڈھخا ھپصات ظریےئي جاں کيئ الگيت كار
اج اھٹي ےن نً گَا نصي َك َِواس اجاڑ
َ
پَاري ُْػس ٌاري جَوان ھت ان الڈال كٍص

پہصای ھگْا اترا راج ٌا ٌويت ھری ين چری
ٌييت ھوں اكي تـنِ ـھتًك ھتوًم نصات رے دھری
ِالك ا َ
كاتكل نً نصي ٌاري بويج ھن پڑي
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ابكا

راج

لكمي اىسٍَ
متارا

ان اُهھػ ھََّا

ان ِو

ھوں ريج ظب راج ھتي پو

نً ھن رجو راج ِ ،و ين ھوں ھچوں كاھًل ھج خو
ثو ھن ھوں رھيت ِو

ھتي نسم كٌلگي دك

يبس اىهصمی يج ھبايئ ےن روات ًٌََل ےن اج
َرن ٌا گَا  ،نَاں دًھكےس ھبايئ ابپ ان راج

نَاں ھتي ٌػيے امسََْس ٌا ھج ان ھپاےٹ رے ھجاج
ادـ ھبايئ ين كن رسا نون راھكےس الج

َ َ
نً رے ھوں راھكوں مك نصي ابىم ُػاھْػا ِو ظاـھت
نون نصي پَار ھت اكپص ٌاےھت ھپریوےس ھاـھت
نہْے هكوں نون ظاُھبيے ٌارا ھگص ين ھج كات
ظػهھػ ان گَا َدھارا ظوھَال اكي دنھػ ين رے رات
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ھوں جو َدھْ ػَ َػاين ِو ين اج ِو
ظاـھت نصٌط جيئ ِو

ےن اكج

ِو پصاَُو اج ےن اج

نہخا ككت ھچوٹو پصاَُو ھتاكا دًسم ھن ظاجن

كار ھن الگي پو ھگڑي رب ھی رانھي ےھچ الج
َظت ھج نصٌو ايئ فاٌة اھوو نويئ ھتي ھن ھتايئ
ظاـھت نصي چاىَا ِو ِو ،ھاـھت پهڑي ےن ھايئ

أ ھج نصات كار نً جَو ِلكي ھن جايئ
َ
َ
ا گَ ٌا بًل ےن ھج ٌصے ھت ِو ظت ھن نہوايئ
ظت ھج نصٌو ايئ فاٌة اھوو نص ےس ھن اك
نہخا ككت ھچوٹو پصاَُو بَھٹا ھتو

ےن ھتو

ال اگ ےلگ جيئ ِو ےن جوًے نَسم ےھچ گو
ِو

ےن ايئ فاٌة بَوے ٌويت ين جوً
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ٌويك

چبػٕ روات اٌالك نَسك ِو

ِو ظاـھت

ھصين چبػٕ ٌويك جمي پڑے نويئ دمشَ ےن ھاـھت
ھصين كيل پاھچي جيئ ًٌَل نَسك چبػٕ ِو ظاـھت
جو ھن كيل ايئ فاٌة الُيب دًهھي رے كاٹ

حصظا ےن ھبواك نً نصے نَسك بَوے كچار
اكےئ ھن الكے جو جَو ٌا ٌصات الےگ ھن َكار
ِو ٌيو جيئ ِو ٌا ھخو ھََّا ِو ھار
ھت ےن ھوں كٌلگي نً نصوں ھخو جَو ِو پَار
اكي ےن ھج نويئ ابرےن رانھي ٌََ ٌا ھج اس
دٍخا ھت ےن ھگوًا پاىهھي  ،ظاـھت ًٍِة راص

نھَجا نسم هنںی نويئ ـھتًك نَسا اكچنا ھن ظاِط
ايئ ھی ظاچنا ِو

ےن  ،جويئ ِو

ےن پاس
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ٌَاُػت ٌاين ےن جَو ٌا اكي چو ےبن ھج گو
ِلكے ےھچ نصات َكھكاف ظب اھوا دًھكا ھن اك
هاھص اھْا ےھچ ًٌجضة ھباري ھباري ےھچ لو

ھٓعًل ےن ھٓط بَوے امی نےه ای ھك ٌو يل ٌو
ين گو ے ھپوىو ان

ھار

ايئ ےن ابكا ِو
َ
َ
دِيوا ُوا ُت ھتايئ ےھچ جو ے ھار نػخار
َ
ھباُگے ےھچ ىَال انرٍو َانِت اكے ھن پار

ھْسك ٌعيػٍػاِو جػَػػو ٌا ھت ِو رانےھ ےھچ پػَار
ٌويت

ِو ےن ايئ فاٌة جَوا
َ
جَو ٌسح اھين نص َظسا بول ٌَھٹا
َ َ
ٌويك ُگص ٌاّڈكي بْسر جيئ ےن نَسا
َ َ
َ
ٌاّڈكي بْسر ھوں هكوں ای ھك ابغ
*****

َرثػَ

َكچَ
ََ
كلَ

ََ
يسف
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مٌم اػیر السًـ
آظمٌف ریق کَ اً ِ
ِ
ظمٌف ریق کَ اً مٌ ِم اػیر السًـ
آ ِ
َ
گ
ل
ٔ
جٌف احؿر السًـ
ش
اً
َ
ک
ٔ
سی
ق
ص
ِ
ْ ِ
زلض کلٓ ٞالسًـ
قبض کَ ضيزـ ق طٌء کَ ِ
نعبٌ تلش الٛیق زؼ کَ تل ِش اتلش السًـ
ھ ت ٛکَ کـ اكل تٌء میك ہَ تیرا عٌلٍ م قٌـ
ٌُشگٌم عٌلٍ میك تیري اً مللٍ خٌص ك عٌـ
َ کًـ
شکي کَ يرق ٛکَ اكٓٞکـ فیس تلق کہۓ
ٌُتلاق ًعکیق کَ اً ٌُح اكشر السًـ
ْجي لغٌُـ کٌ نہیك ہَ تل ِش ریك پن اپبھٌ
قبض فببٌ رقٔ کَ رشٌُ چجـ تھٌ ٌُشہٌ
عٌرت تلش الٛیق میك تیري زلب ریکھٌ خٌْجٌ
َ ہیك تیرا ُ ٌِـ اظہر السًـ
َ حبۓ
ِاس لبۓ
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ک تٌ ضہَ طٌ لع ت مہٌشً ركفبلق کَ آقریك
ہلنہل كم تل ِشریك زل آح ہَ پن ـٌ ِم ریك
رقٔ سَ اجسٌف کٌ ٌُشاق ٓٞك تٌ ہَ ی لیك
ٌُـ کہًٌُ ضہٌق میك ّ تٛم ٓٞكش السًـ
آك ت ٌِف ٓ ٞت مہٌشً اً ظو ریك مر طھکٌ
تلطي ک ٞغٌرؼ علٍ تَ کعنن اہلل کٍ خگو
مہرٌُئٍ کٌ ہَ ـٌُـ مہرٌُق ہلٌُ ْجٌ
ىخض رؿ سَ ہَ ت مہٌشا ؼ ت ِ ٛقبیر السًـ
*****
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َ
ـ ٌِم ُٛش کل غیل تل مکي سَ پن کہ تٌ ير گۓ
َ
ـ ٌِم ُٛش کل غیل تل مکي سَ پن کہ تٌ ير گۓ
َ
َ ک ٞگۓ
كم کیلق يرً قْ غیل کل رّ تٌ میك حبۓ
َ ہلتَ كم کیلق يرً تلطھم یمیك
َ پن غیل حبۓ
حیس
َ
َ كطق کل تھر گۓ
َ ا پۓ
ل تکق ضہٌق سَ آتَ تھ
َ
َ ہٛاُّ خؿ مۓ
َ ظو غیٔ فببٌ ر پۓ
آتَ تھ
َ
َ گھر گۓ
رً ک ٞہٛاُّ مہرٌُق خـ آح ا پۓ
ُ
ُ
راتف ـٛا پن غیلئٍ ہلتَ ضہٌق میك ا کٍ سکٞ
َ
َ زل ٌُضي اپبٌ ہر گۓ
شہلً كہٌ رّ تٌ مۓ
َ ىجـ عٌلٍ ُل تٛ
َ جس كقُ كم ْخس
شب سَ مل
َ
ّ تکٍ ؿمـ ک ٞظو ُٛش عٌلٍ يراٍّ حٟه گۓ
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ـ ٌِم میلش

ُ
َ اس تلش میك
تلش ہل خٌک ٞمل

َ
رّ تٌ اُٛھٌشي ہَ ریکھم جْ ظو ُٛش سَ ٓ ٞگۓ
ھ ت ٛك ت ٛت مق کھ ت ٛئیق میك طق ک ٞپن ظو کٌ كاهعن
َ
َ ہیك ـٌشً مؤو تٌق رك ہٌت رھرئٍ ٓ ٞگۓ
ک ہۓ
َ ہَ اً خٛا
ؾرٌُق ِبیمٌق پٹکسٌق تھمکَ ّ تگ
َ
لیلً ػیر کل ف تف ّ تٌ جْ آة مللٍ ير گۓ
اب تف ّ تٌ اہ ِـ حٞـ کٞتَ ہیك كاكًُ شبھٌ
َ
کیسٌ اگق غف کٍ لجٔ ظو سكالمیق پن رھر گۓ

ُ
شكتَ ہیك قْ تَ ـُ ٛػیر ل تـ و تـ ػیراف ہَ
ُ
َ
کیلق ک ٞاكصً كم ُل تًق ٌُکھمق کَ ٓ ٞقْ طھڑ گۓ
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آرـ پبٌ کَ كقُ سَ اؾم ٛپبٌ کَ كقُ لؿ
َ
لکي اِب تٌء لکي اكؽ تٌء لکي اكل تٌء ص قٛش گۓ
ٌُشك پن رّ تٌ کٍ زلسٌ آح ٞہَ كم قْ ٌُ زلسٌ
َ
َ ًُ ٔصیر گۓ
َ رّ تٌ فببٌ ّ تگ
کبیك کبیك گۓ
ـل طٌق ـلیمٌق سك المرف ہَ رك ضہٌق کَ ٌُرـٌم
َ
رالر پبٌ اِل تٌس پبٌ تلشػ پبٌ زلصیر گۓ
خٌضَ خٛا

کَ

پتجیق اؾم ٛعلٍ ك قٌطمن

َ
مللٍ جصق اكش تَ كطق ـٌم جضیق مركش گۓ
خٌتف لحٌ

تل

صیركاق ىجملر

ـٌم ؾزتلي

َ
ـٌم ت يرل تؿ ـٌم ضہٌق اکیر سَ ریکھم ٓ ٞگۓ
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ـٛار اكش ت يركر طق قرعلف اكش قٌشكف قْ
َ
ىجـ و ت ِٛش سَ خـ اكٓ ٞرھرئٍ قیر اُٛش گۓ
َ
َ خل
ركلُ جشف قْ مملکٔ کس کَ نہیك ـٌ تھ
َ
َ
ـٌم طھیر رھق كُّ قْ رّ تٌ میك رھق قْ رھر گۓ

ل

َ رشجٔ ق تٌ کٌ تھمؿ ہَ
اعِّم ٔشر رّ تٌ مۓ
َ
َ خٌش رف تھر طھڑ گۓ
تھمؿ و تـ غیل زاؿ کَ پۓ
ُ
ُ
رّ تٌ ْخر طلمٌت ہَ ا کٍ قک ٞک ٞعٌقًق
ِ
َ
ّ تکٍ ؿمـ کٍ ضہٌض ٓ ٞقْ ٌُش ہل ک ٞٓ ٞگۓ
ُٛش الہٛي کٍ غیل تل ک ٌُٞمٛد هٔ ک ٞقکٞ
َ
ـ ٌِم ُٛش کل غیل تل کہ تٌ پن مکي سَ ير گۓ

٭٭٭٭٭
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پَارا كجَٕ ػٕ نہاں گَا  ،نہاں دْٖڈےئي نہاں جوےيئ
پَارا كجَٕ ػٕ نہاں گَا  ،نہاں دْٖڈےئي نہاں جوےيئ
َ
ا جَو ِو دنھػ جَو جاےن نہْا نَ جيئ روےيئ
بو اتج ان

اے الڈال فصزُس ظاچنا راجوے

ْٖس ظْس میَ ين ابدػايه ػأ جتھػ ھگص ظوےيئ
الڈال

جتھػ ظا رحَ

اے ػأ كادر ان پَارا
پصھتوي َكنےھ نَاں بَھٹےئي گص ظات مسْسر دكےيئ
َ
َ
اے ٌهھػ چْسر ٌوظف خعَ چْسف بسف ٌضاگ َُػَ

نہاں روپ اترا ظارھكا ھت روپ دًهھي روےيئ
روےئ ےھچ ٌاں ٌصمی ھگْا ٌويك ٌْے ػٕ هكاں گَا
پصدٌط ٌا الكي ٌْے اٖوؤ ھن نصوؤ جوےيئ
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دف چار نً جَوا هنںی نصےت ٖوں رسٌة چانصي
َ
ھی دنھػ هكوں يك نَ جيئ كٍْسٖا لكَجٕ ظوےيئ
ػأ كجَٕ رسھكا رحَ ٖوں رات دف نصيت جنت

اٖوا ظهھي پَارا جسَ نً ٖاـھت ھتي رے ھكوےيئ
نً دنھػ كرس ےس ػأ ان ھی دنھػ هنںی كرسے ٌْے
ھی داغ مغ ان دؿ اكپص الاگ نہو نً دٖوےيئ
ظ َػص ان چٗرت جَارے گَا ثَارے ھی دنھػ ھباري ھتَا
اجنو ين جگٕ اُهھػ ھتي ك ظات ك ظا ىوٖےيئ

اے جَو اٖوا الڈال نً گو

ٌا نصےيئ دفَ

جاكا ھن دٍخا ابرےن خارض جو بَھٹا ٖوے ھی
اكےھچ ھج نصـ ٌا ٌاگت ىهےھ ظب ىوگػْے ػٕ نً رےه

ىْےيئ ھج

اكيئ كاكےيئ چْےيئ ھج اكيئ بوےيئ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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سْاء يبس يًل ظَف ادسل ين
سْاء يبس يًل ظَف ادسل ين

ازل يس يصش اكپص ےھچ ىھكاين

دياة اىعرت ٌا ٌفصد ھتَا ھی

َ
ےن بسري ِعو ٌا اكخس ھتَا ھی

برش ھتا ھی زٌںی پص اامسين

كسس ين ٖص ؾفة اٌٖل امسين

ًٌايل اجملس ٌا اجمس ھتَا ھی

ےن جس بسر ادسل ان ھتا ِؼاين

زيك اىسٍَ ٌوىل ان پرس ھتا

ےن ٌوظف ػٕ ان ھبايئ روش ظریَ ھتا

اےن لُب ان انئب ًٌخرب ھتا

ھتي ؾو ة ھج ين ابسايع ظٗاين

ػباب اىًٍص ٌا پاای ھتا ػايه
َ
نصي دًسم فنت ين ےھچ ثبايه

ھگين ديوة ين نَسم رری روايه
ٌْوً نَسم ديوة ين ٌَاين

ٌؤًس يس ىػٍم ھج يمل الای

ھی ظالگ يمل ظَف اىسٍں ٌا اای

اےن ارشاؽ ين ػاانت

پاای

جعب ھتي ظَف دٍں ےن ٍُب داين
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َد َرس ےن ٌعجس ايوً بْاكي

ىسين يمل

ين ُسم هباكي

نصا اريض ےن ؾبَة يس امسكي

پالای دكدٖػ ٌاِاگ ھج ھی پاين

ٖضارو ٌؤٌْںی ھتا حقك كاال

ھی ظب ےن ظَف دٍں ٌوىل ھی پاال

يماء ديئ ےن كلَ ظالگ ےن كاال

ظسا اٖوا پسر ين ٌسح رواين

ٌوامل ين ھتيئ ظو ت ٌا نػرثة

جو ػٕ ھی ٌو يب نَسم ےھچ جهصة

جعب ھتيئ ظب اكپص رمحة ين ِوصة

ھگْا ييٌلؤ

ےن ثَػار

نَسا

جفادم ھتيئ جعب اٖو اىوالء ين

يٌلد اىسٍَ ےن ےھچ راص نَسا

اےن يض ادسل ےن اتج دًسا

جعب خوكة ھبصي ھتي خوكصاين

يٌلد اىسٍَ ھج ھی يمل پاای

ھی درای ىب ان نوزق ٌا امسای

جعب ياىً اٖوا ػٕ ھی بْاای

جعب ظْة ےھچ ھی ظَف ادسل ين

ےھچ اےج يصس ھی ظَف ادسل ِو

ٌالئم حتفٕ ىيئ اای رسا ِو

ےھچ كػبة ھج ِو ظو ت ٌا فَاء ِو

هجاں ك ےس ےھچ رمحة نربایء ين
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ھی ظَف دٍَ ان ظَف اىسٍَ اثين

رسا ان ريق ٌا ًٌین املًاين

جتًل جگ ٌا ھتيئ مشط اىقدى ين

نصي حمنك ا ديوة ين ٌباين

رمق نَسا ييوٌو ٌا رظائو

ھبصي دًسا خلائػق ان ٌعائو

ھی لاٖص ظَف دٍں ٌوىل ان مهؼاں

دمحم ديوة احلق ان ےھچ ظيماں

جعب ےھچ رٖربي ا رٖامنين

جعب ےھچ ػاف ا ًٌجض مناين

ُھتي ا فقو ٌا نويئ ذمارو

ےھچ دكىة فاٌَة

ان ُگہباں

نصي دًسم يماء دكىة بلاء ين

ھن اثين دًھكا دَُا روب ھچاين

ٖص اٍم ٌؼلك ٌا جعبَح ےھچ جپاين

دمحم انئب

جتًل پص فساء مشط ك مقص ےھچ

ےن رسٌة ٌا ٌالئم ان زٌص ےھچ

دمحم ٌوٗص لُب زٌاں ےھچ

َ
ظسا ياىً ٌا اْٖا يس اٌاں ےھچ

ےن ابسايع دسص ان ھی مثص ےھچ

دًھكاكے جگ ٌا يارش ين ھی ػاں ےھچ

ٌؼلك نؼاء ين

ظسا اتئَس ےھچ اٖو اىهعاء ين

ھی ػاں دًهھي ےن نص جسسة میاين

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ہَ ؾرس پن کضکٌ پن ؾزاء خٌپن ہَ کضکٌ
ہَ ؾرس پن کضکٌ پن ؾزاء خٌپن ہَ کضکٌ
ہَ كاهعه خٌق صمض پن اكسٌپن ہَ کضکٌ
رؿ ضُع ت ٍط خل تٌ ہَ ٓٞكاپن ہَ کضکٌ
غیٔ سَ ملؾ آتَ ہَ کٌـٌپن ہَ کضکٌ
َ ہی ك
رؿ ِب تٌب کۓ
کس غتخر ِ غف سَ ِ
َ ہی ك
َ ت ھۓ
يرہف نہیك ِمل تٌ ہَ خگ ٞا ٔس
رّ تٌ میك و وط اُؾ تھٌ پن ریق کٌ مرراش
تھٌ ٌُّ ٍِ ظیْ

صع

اكش ظیْ

شض

کٌ تھٌ ِرلٛاش

یٌمي کٌ آ ٞجِس کَ مر ك ٌُ سَ ت ملراش
ضہرم تھٌ كم شكطق کَ کہلق م ط ِلع اتلاش
َ میك زھً تھٌ
قٌمو كم کَ زل تلش کَ ـٌ ْخ
ل٘ تلطھم تل ؾرقٌف کٍ گلري میك ًُ تھٌ
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كم ضاہ ٛك عٌُ ٛتھٌ كم تھٌ عٌ ِشػ ك کٌمِـ
َ ہر
ٌُّ ت ٛا ِمٌمٌ جِس

اير

میك

خٌغـ

رؿ آتھم نہر صمتَ خٛا شہ تٌ تھٌ مٌُِـ
َ قٌُـ
َ لغٌُـ کو زل و تک ٞتھٌ تھ
َ تھ
ا ٔس
زؼ ِاـکٍ طرػ گ ٞتھٌ تل پن خٌّ ٍِ زؼ تھٌ
ََ
َ کٌ كشؼ تھٌ
ؾیف
حػ ٌُطؽ کَ د
پن ٌؾ ِ
ُ
ع
ّ تٛا ہلتَ جْ سَ تھٌ اسَ ِلف سَ شػیٔ
علمٌلق سَ
ُ
اك تٌركق سَ خٌغـ ک تٌ ٌُكُـ ك رقیقٔ

فُصالوں

سَ رف شات دىیٔ

َ ک تٌتلق کٍ ؼ تٌشت
َ تھ
كم خٌنطٔ ٓ ٟھۓ
ٌُ لغ زل ہلتَ آة تل کٌمـ ہلتَ قْ میك
عٌلِف ہلتَ قٌغ
طٌػٔ شب میك
ن
پ
َ
ل
ت
ہ
ـ
ِ
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ًطہلش ِشكاُّ میك شيف ک ٌُٞہلق ِاس خٌ
تلق ضیق الٛیك سَ فیػ الٛیك مللٍ تَ تھٌ تلطھٌ
قرضُ ٛہَ ک تٌ یمکل ؟ تل کٍ ؾرض کَ ِب تٌ
کٍ ـٌؿ کٌ ہَ ؟ تللَ کَ ہَ ٌُ ْ٘ ٓٞس کٌ
ُ
ٍّ فیػ الٛیك مللٍ تَ کہٌ کـ اسَ ىٌُ
کس ـٌف کٌ  ،کس كصع کٌ ہَ  ،ىجھکل ّ تٌٌُ

خکف ظو كاى سَ زل قرضُ ٛکل ىتَ
ِ
آقٌ میرً يرـِ ٛکَ قریك ِاس طرد آتَ
س
ٔ لیف كم کٍ کلئٍ

مؤَ ِرب

پن ْجٌتَ

َ ؾرقٌف کو رشعَ كہیك ٌُتَ
لج ًٛکبۓ
آقٌ کَ قٛمیلس ہلتَ مَر کل طھکٌ کٞ
س
َ ٔ لیف ْجٌ کٞ
گۓ
تھر ركش کھڑً ہل
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قرمٌٌُ ظو ریق تَ ک تٌ ہَ ت مہیك شػیٔ
ُ
مرئٍ میك مبگٌ ركق کَ ِکھللتَ سَ ہَ القٔ
کٍ ؾرض کو کٌقٍ ہَ ظو ریك کٍ ؼ تٌُّ
مللٍ کَ ٕغٛؼ سَ ہَ گھر میك میرً نػهٔ
ُ
میك ّ تٛمءِ ٌُػیز ہلق اُؾ ـٌم امف کٌ
طٌلٍِ ہلق ظو ریق سَ میك لطػ ك کٞـ کٌ

مللٍ

تَ

کہٌ ٌُ :ـ

َ
ىجھ

خل ّ ٛتٌل

کٍ ؾرض کو " تلشػ" ہلق عًـ اّ تٌ ّ تٌل
َ
ظو تَ کہٌ حبۓ

شہل ٠ٓ ،رُؾ تل آل

اح ٞاپبٌ لغٌجٔ کٌ تف
زل میرا اشارم تھٌ

كم

ت
ِبۓ
َ کٌ میرً ىل ِ

اہلل

سَ ٌُل

زللجل

ہلا ّ تٛا

ٌُضك

ہلا

ّ تٛا
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لییک کل کہ تٌ ہلا ٓ٠رُؾ
ُ
کس ّ تٌش سَ مللٍ تَ اسَ ٌُس پِبھٌٌُ
كم

تَ

آُ ٌ

مبگٌٌُ

دمحم کٌ ظو ریك
ؿِمٌمى
ُ
ُ
ہٌتھمق سَ ظو ریك تَ اسَ مر ٓ ٞاكصھٌٌُ

خٌمو تھٌ ركّنن تھٌ ظو ریك کل نہ تٌکٞ
ل ُ
َ شجسٌش کَ طھٌئٍ سَ لگٌ کٞ
تلسَ بۓ
َ
نہل

تل

ٌُمـ

ک تٌ

گٞرف

کل

طھکٌکٞ

کٞكق

ِاهکٌ

ٓٞآٞ

ُ
مللٍ تَ صمتَ ضیق الٛیك تللَ پن اتھٌ مر
ازلاؿ میك

ِاظہٌش

پن ؼ ت ٛہَ قٌرش کٌ نہٌ ٌُـ ہَ نہیر

اہلل

ُ
کَ ِالہٌـ سَ شّنن پن ِرٌُ

ہَ

مبضلص دمحم کٌ ِاسَ میك تَ ک تٌ ہَ
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ٍّ ـکٞپن آقٌ کٌ
ُ
اس شكض سَ ملىٌُ ہلتَ ریق کَ شہیر
ک تٌ مر

کل طھکٌ کٞ

اكش فیػ الٛیك کَ نع ٛہلتَ ؾِزالٛیك مركش
تھر ؾزالٛیك کَ نع ٛہلتَ ضیق الٛیك ہًشر
تھر ضیق الٛیك کَ ُٛش الٛیك مبضلص ہلتَ ہیك
تلق ُٛش الٛیك کَ ْجف الٛیك ىخضلص ہلتَ ہیك
ُ
َ تھٌ فبلاشا
خٌلؼ تَ اسَ تلش سَ ا پۓ
َ ك تٌشا
ِیسٌئٍ پن لج ًٛکٌ ِٔسٌق حیس
زلشك ت ِ ٛلخر

ضہرً

کل

لکھٌ

زل

لغٌشا

َ ِاؽ ٌُش ٕکٌشا
ٌطملق تَ ؾمؾ ک ٞىجھ
مؤمق کٍ پن حغلٔ ہَ کو ٌُؼْ سَ شہَ ركش
غٌرؼ کٌ زل مٛاد ہَ کٌ ِسب سَ ہَ شہَ ركش
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شكضن ظ ِو كاى کٌ ہَ ٌُ طمش کٌ خللم
زلشك تْ ٛجٌ

ىٌُ

ہَ ہر

طت ٙکل ىخرا

ن
تلقیر میك ع ؼیف میك ہَ ًسج ِٛ
ُ
ہَ رًق اسٌ خٌ پن میرا ق تلى ك کعنن
الضٌ

َ كہٌق زلش ٓٞي ہَ
خٌشكب کسٌ کَ لبۓ
ٓ ُّٞنہیك اُؾ تلش کٍ ؽ تٛكؼ رھري ہَ
ُ
ضكاشكق کٍ شكضَ پن نۂ شہبٌ ہَ کیرت
َ آتَ ہیك ٓ ٞآئٍ ہَ خٌجٔ
ملکلق سَ خل
ش ًقٔ کٍ کٞـ کٍ زل دىیلق پن ہَ عٌرت
خٌشي ٔ ِس

مُردںِّ

تھٌ ہَ آقٌ کٍ لجٌكت

َ
م
ت
زل تآَ كم رامق ر ِش هضلر سَ ھر خٌتَ
مللٍ کٌ اشارم ہَ کو ىخركـ پن تھر خٌتَ
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ملىٌُ

م

هغـ

ملىٌُ ٓٞہٌف الٛیق زل

ہَ شكت ِؼ ىح قـ

ٞح مرػ کٌ م َِو کٌمـ
شكطق ہَ کو ہَ ٓ ِ
علف ك ؿمـ ك ضہ ٛکٌ پن لخص ہَ قٌغـ
صلشت میك تل تلشػ ہَ مگ ٞقٛسٌ ظمٌُـ
َ كال ِ ٛکَ ہٌ غف سَ
قرؼٔ نہیك ملبٌ جس
قرمٌتَ ہیك ہر كقُ تلق ہٌ رشر ك الف سَ
ملىٌُ

م

هغـ

ملىٌُ ٓٞہٌف الٛیق کٍ ک تٌ لکھم

ل تٌقُ

َ شب تَ ق طٌء کٍ ہَ لجٌكت
كشپ ِن میك جِس
سمیرً

میك

دىیٔ

ال طٌػ کٞـ اكش
ُ
َ پن آّ ُِ شسهٔ
آٞي ہَ ہمٌشً لبۓ

ٌُشي میري ِاس كقُ تل مقیلؿ رعٌء کٞ
ُ
او تٛیك زل مللٍ کٍ ہیك كم خل ٛق طٌء کٞ
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ٌصرَة ان ا ظول بْس اَُق ان ىھكَال ےھچ ،اْٖا خعب ذٍو اًک بْس ِو افافة احلس
االملًی ٌَا ؾاخب ابصاٖمي ًٌنی اىسٍَ اىاميين ھی کَسك ےھچ
ملىٌُ

م

هغـ

ٓٞہ ٌِف ریك مللٍ کٍ خٛا طمؿ

ی قٌء کٞ

پن قٌطمٌ مرکٌش کَ اعٛاء کل ق تٌء کٞ
اكش ہمکل ـٛا مٌؿ سَ اكش خٌق سَ قٛاء کٞ
ـٌپن نہٌ ـل طٌف کٌ عٌلف پن ـٛا

کٞ

خٌشكب کسٌ میك نہٌ رش کٌ ہَ یمٌئٍ
راشیق کٍ ِملبٌ ہَ ِاسٌ گھر سَ امٌئٍ
٭٭٭٭٭
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آؿ طو کَ ّ تٌشً اً فیػ ریك مركش
اً ِ
اً آ ِؿ طو کَ ّ تٌشً اً فیػ ریك مركش
َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ

ـًـ فیػ الہٛي تیري ـ ٌِف قعهٔ کل
ـًـ تیري لجٌػٔ ت مہٌشي ہهٔ کل
ُ
َگٌ تیري پن القٔ کل
کلئٍ تھمى پن ـک
َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ
ت مہٌشي سک ٞہَ گھر گھر میك آح تھٌ اً عہٌ
ت مہیك ہر اُؾ تَ ہَ ًضکللق میك ٌُر ک تٌ
ضمٌپن

ْجھکل پن

تھملبگٌ جشر ُؾ مللٍ

َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ
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تیرً اشارً سَ ْجھکل کلئٍ تھرا پن هکٌ
شہٌ
َ عٛاكت ہزاش کٌُٞ
ضمٌپن ْجھس
قٛـ ت مہٌشا کہیك تھٌ کلئٍ ہً پن هکٌ
َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ
ٔشیف فیػ الہٛي سَ ـًـ کہو رّ تٌ
ًُ لل شكضن پن پن اُؾ ّ تٌـ کہو رّ تٌ
ٟٓة شہَ ہَ ت مہٌشً عًـ کہو رّ تٌ
َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ
ت مہٌشي ٌُر شہ تگٍ ـٛا ہر اُؾ رؿ ٓٞ
امٌمٌ ـٌف کو
ہنیضو ٌُض

َ ِرکھٌتَ ہیك زلہر
تمۓ

َ پن مؤوبیق تف ٓٞ
ک ّ ٞتگ
َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ

ُ
نہٌق پن خل ٛکٍ شسهٔ ـٛا آٞائٍ ہَ
568

ت مہٌشي قیر سَ غیٔ کٍ تل مہکبٌ ہَ
َ
م
ت مہٌشً رش سَ ہر اُؾ کل يرار لبٌ ہَ
َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ
م
هغـ

ی قٌء ہل طمؿ دمحم کٍ جشر ُؾ اً خٛا
ہَ ؾملو اہ ِـ كىء کٌ نہٌ كظیُو ـٛا
رعٌء قیلؿ تل ک ٞلَ پن ز ِؼ فیػ الہٛي
َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ

پن ؾِزي ؾرض ہَ ک ٌُٞـًـ فیػ الہٛي
ِاسَ قیلؿ اً

مللٍ ؿركش کٞ

لب تٌ

ُ
زل ًضکلیك ہل اسَ آة عہـ ک ٞرّ تٌ
َ پن مؤوبیك طھؾ ک ٞـًـ کٞتَ ہیك
ْجھ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

569

ػ ریق راعٌ اظہر ـًـ لل
اً فی ِ

اطًؼ کَ ظمٌ کَ اً زلشك ت ٛصلء كسٌق
اً ظیْ ال٠مٌف کَ ٌٍُّ ُل ت ٛـٌق
اً ریق زؼ کَ ہٌري ك شہیر ـًـ لل

ٓ ٞتلش هکـ آة کٍ تھٌ و ت ِـ آق تٌب
ھبکـ تھٌ گلٌُ تلش کٍ ت و تٌؿ ى زلاب
اً علف ك لغـ ك ىج ٛکَ ّ تک ٞـًـ لل

َ
آتَ ہیك ٌُر آة اً مللٍ کٛھر گۓ
َ
َ آة کٍ ہف کیلق پن ير گۓ
شخلٔ سَ نہل
ػ ریق ـٌ ِهع ىخشر ـًـ لل
اً فی ِ

571

خٌجٔ شكاءِ خلؼ ہل ًضکـ کسٌ ء تھٌ ہل
َ معخز یمٌ تھٌ ہل
آقُ ضرم کَ كا س ػ
اً ًشتجٌش مؤمق ٌص ظر

ـًـ لل

راعٌ ال٠مٌف آة کَ مبضلص تَ و تٌؿ
ٓٞہٌف ریك ہمٌـ معلٍ ملؾ حغٌؿ
ٌُقٍ شہیك ضہٌق میك مػير ـًـ لل

خًؿ ًضکًت اً ملىٌُ فیػ ریك
ارئٍ عًـ آة کٌ الجٌؼ کمیریك
ک ٌُٞہَ ؾرض خٌصنن راكش ـًـ لل
٭٭٭٭٭
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اً طٌہر م ظہر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ
ِ

اً طٌہر م ظہر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ
ِ
اً علف کَ ضو تٛش شب کٌ ـًـ تف ٓٞ

فیػ الہٛي کٍ ٌُریك آئٍ ہَ ہر ٌکٌق میك
ُ
ٌٌُُق ہیك اُکٍ گھر گھر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ

ِب تٌب ہَ ىچبیك ہَ كلللو پن قْ کل
کٍ زلمَ قیر اظہر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ
ِ
ٓ ُّٞکل زلـ ک ٞاً مللٍ اً ّ تٛم ٓٞكش

572

او تٛیك آئٍ ہَ ٓ ٞشب کٌ ـًـ تف ٓٞ

ػ ریك کٍ آقٌ
ہَ تللبٌ شـٌلُ تل فی ِ
تل علف کٌ ہَ ـٌگ ٞشب کٌ ـًـ تف ٓٞ

ہف کل ٕػیْ ہلكً مللٍ کَ رُ ٛکٍ ؼ تٛ
ہر رـ پن رُکي مت ظر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ

ٌُتلسٌ ـ ٌِم ریك کٍ ہر اؽ کٍ ہَ زلاہش
ظیْ ضمٌق کٌ م ظہر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ

ؾجٔ کَ ؾرش اكٌُٓ ٞقٍ شہل اُُ ٛؾ
ہَ پن رعٌء کمیر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ

573

َ
ٓٞہٌف ریك کل ریکھم فیػ الہٛي ِرکھب تگ
كال ٛہَ كٔسٌ رلیر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ
َ
اً مللٍ تیري ارئٍ ٌُُٛي پیلؿ رش ٓٞ
تیرً طھکٌتَ ہَ مر شب کٌ ـًـ تف ٓٞ
غ
آؿ دمحم
شب
ٌ
ُ
ل
ت
ٟه
ٓ
للات
ِ

اكٓٞ

اكش قْ رعٌن اكٓ ٞشب کٌ ـًـ تف ٓٞ
٭٭٭٭٭

574

اے ٌوالان لاٖص اپ
اے ٌوالان لاٖص اپ

اك پص

اے دايعء ٌميق اپ اك پص
ظو ج ھتا

مچهخا

دياجو

اك پص

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

نصوں
نصوں

ٌا

ھتا چاُس ظرت ين ھی راجو ٌا

جَارے ٌوىل هجاں يس ظسھاري گَا

ٌؤٌْںی روای ھگْا

ھتا روىخا ٌوثَوں كاجو

ٌا

جيئ هپْچا ريس ٌا ظَف ادسی
احصے ےھچ ٌالئم حص بة پص

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

فصكة ٌا

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

نصواےن زایرة

ػاـ ك

نصوں

نصوں
حسص

جْة ان ھپوىو ين ىيئ چادر

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

ظوں اید ےھچ ےنمت كٔ ٌْوص

ػٕ جيؤ منا ھتا ختت اك پص

يارش ھتا ِو ان يصش اك پص

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

نصوں

نصوں

575

گص ےنمت پڑے نػئںی ٌؼلك ذرا
فصٌاؤات كين ٌا

ٌوىل ظسا

اے اٌاـ اىضٌاف ان كصة ينی

ھچو ابكا ٌؼفق نصـ ين ےھچ ُنی

ای ظَف ادسی نيه دجیو ُسا
ؾيوات ان ٌويت ُػشار

نصوں

ھچو بصھاف دٍَ ان دؿ ان چنی
ؾيوات ان ٌويت ُػشار

ھتايم ىَجو ھص ٌؼلك اُسر

ھص دك

اے راىق انرب امی ےھچ دياء

کص ٌوىل ٌفقو ين لول بلاء

ھچو انئب دىرب

ات

نصات رےه

ؾيوات

ػری

دًسار

دمحم ك خَسر

برب

ظسا

اےن ھص نو

نصوں

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

اُسر

نصوں

نصوں

پص

يب يب زھصاء ےن خعْنی اك پص

ظَف ادسی اے ٌوىل االانـ

ادین ٍالـ

اےن رسوے اٌاٌو دياجو اك پص

دًسار ِو ےھچ ٌؼخاؽ ٌساـ

ؾيوات ان ٌويت ُػشار
رائق

ےھچ

اپْو

ؾيوات ان ٌويت ُػشار

٭٭٭٭٭

نصوں

نصوں

576

جْة ِو ِوارو نصوا چيو روفة لاھصة
جْة ِو ِوارو نصوا چيو روفة لاھصة
اٌَسك يس داٌَ ھبصوا چيو روفة لاھصة

ىھكا ھوا پو ا كصاں ےن بوىخا ٌوىل كصاں

كصاف ھی بَوے پڑھوا چيو روفة لاھصة
كصاف ين اؾ اؾ ظو ة ٌا ظَف ھسی ين ؾو ة

ا ِلغ ےن دؿ پص جڑوا چيو روفة لاھصة
اے ٌوھص خَسر اكا كاهلل اخب ُّم ٌوىل
ا لكٍة َظَٓة نہوا چيو روفة لاھصة
بصھاف ھسی ٌا لاھص ھص حلوٕ ےھچ خارض انهص

دًسار دمحم نصوا چيو روفة لاھصة

577

بصاكت ےھچ ا ريسًة ِوصات ےھچ ا ظَفَة
بصھاف ھسی يس ىَوا چيو روفة لاھصة
ےھچ ىمف ك نصـ ٌوىل ِو كصاف ِو ھتْڈك ظاٌو

ھی ظإً ٌا ھص دـ رھوا چيو روفة لاھصة
اتخرش ظالٌة رانےھ بصھاف ھسی اكا ےن

ا رب يس دياؤ نصوا چيو روفة لاھصة

ّضدٍم كرب ان ػانص بصھاف ھسی ےھچ خارض

مه ظب ےن يماؤ دٌوا چيو روفة لاھصة
٭٭٭٭٭

578

ےھچ يصس ا ظَف اىھسی ظيماف ادم ِو

ےھچ يصس ا ظَف اىھسی ظيماف ادم ِو

اكيمي ھساًة ان ٌَيک يايل مهً ِو

ھبصپو مسْسر ھخو ھج رب ين ًًِ ِو
هشصة ٖخو ھج ػأ ين كسظَة ػمي ِو
ََ
ھی ػٕ ين فصايق يس ھتَا مغضدٔ ياىً
رويئ ےھچ ظسا اھين جسايئ يس ًٌاىً
جاٌى ھتا دياجو ان فقائو ےن كوی ان

افالک ھگْا ياىَة ھتا جمس ك يال ان

ھتا مشط ھی لُب ين َُابة ان امسء ان

ظو ج ا ليباگر ھتا ھی ػٕ ين فَاء ان

ھج ظَف دٍں رساكر اٌايم ھخا لاھص
لُب ان ھی لاھص يس ٌواھص ھتَا هاھص
َ
ارسار خلائق يس ٌيبب ےھچ رظائو

ھتي گفخگو رب ظاےھت ھخا اھوا كظائو

اتئَس يس خو نصات ھتا ٌؼلك ان ٌعائو

ىَخا ھتا ظائو

درابر يس خاجة ان در

ھتا رب ان كمس ھی جو يوامل ان ظہارا
کمي روات ھوا ٌوکي پسر اھوا ظسھارا

579

کمي ھبوىےس ديوت ھی پٍَرب ان مقص ےن
ََ
کمي ھبوىےس ياىً اھْا اخعاف ےن بص ےن

کمي ھبوىےس ظب اھو كالء اھوا پسر ےن
کمي ھبوىےس چباؤ ھبي ھی ابكا ابص ےن

ھص دؿ ٌا ھی ٌوىل ين جو بط اید ظسا ےھچ
اهلل ان ھی انـ ين ھص مست ُساء ےھچ
ےھچ لاھصة روفة ٌا ا ابكا چيو جػےيئ

جسسة کصي چو گصد لوافو ھگْا دۓی

زایرة کصي حص بة ان گصاں ھپول ےن ىےيئ

كصاں ےن دياؤ ين ثالكت ٌا رھےيئ

رب اےگ كظَية اھْو ظب زائصو ےل ےھچ
اٌَسك ىيئ زائصو روفة يس كےل ےھچ
ھی ػأ ان روفة جو ےھچ جْة ِو کَارو

لوىب ِو ےھچ هو كسس ان لگ ِو ےھچ ِوارو

جاروپ کيش ٌا ےھچ فصػخٕ ؤ ھضارو

دف رات مقص مشط ےن رسٌة ِو ےھچ كارو

اًک ِو ين ؾْسكؽ ھی روفة ٌا ےھچ خمضون
ای فاٌي ظيماف ان انظوت ےھچ ٌسفون
حبيٌَ رظاالت ِو دے اجص اے ابري

جًٍری يٌلرات ِو دے اجص اے ابري

اخَاء کصا اٌوات ےن دے اجص اے ابري

ھتي ِؿح ھج دف رات ين دے اجص اے ابري

ےن اھْا رحب ريس ٌا ايىل ےن اجو کص
جاري اھْا ٌعکَ ين لصؼ فَـ ازل کص

581

ظَف اىھسی ٌوىل جَوا بصھاف دٍں ٌوىل

ٌاّْس ُيب اجی ےھچ ظب جاِو يس اكىل

كصاف ٌبںی اھْا فقائو ٌا ےھچ بوال

ظَف اىھسی ٌوىل ھی ا سرِِّ ِؽ ےنےھچ ھكوال

ابكمنا دمحم ےھچ دياجو ين كرٌي ٌا
امنول ھی درة ےھچ فقائو ين ىڑي ٌا
دٔ چْس ھص اًک دؿ ٌا ھتيئ ػٕ ين حمبة

دًسار ان رالص ھگين ظالگ ےن ےھچ رٍبة

لاھص جَوي ےھچ ػلك جو لُب جَوي ؾو ة

كصاں ٌا ھگين ٌسح ٌا اًة ےھچ ےن ظو ة

هاھص ھتَا ابسايع فصػخٕ ھی برش ٌا
ای ھوهبو يارش ےھچ بؿریة ين ِوص ٌا
بصھاف ھسی جَوا کويئ ػأ دھكاكے

ٌوىل اھوا ٌرشؽ اےن ٌَصب ٌا بخاكے

ھَلك اھوي ابسايع کويئ ؾاِى بْاكے

کويئ انئب لُب اھوا دھوّڈم ےن جو الكے

کص ػکص میاين ےنت ا ٌوىل ٌال ےھچ
ؾسےق اھوا ٌوىل ان اكپص اھو كالء ےھچ

٭٭٭٭٭

581

رجب ان ھمَْة جَوارے ےھچ اای
رجب ان ھمَْة جَوارے ےھچ اای

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

نصي اید اُھكوں ھی اِعوں هباای

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

ھگين اید اكے ےھچ ٌوىل ين اىفت

ِوص ٌا ھپصے ےھچ كٔ ِو ا ين ؾو ة

نصي دٍخا خاجت ٌٖلري متاـ

ےن مسجھاكات نيه ےن ٌَھٹا الكـ

دياجو ان ظو ج حلس ٌا ھچپاای

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

ػفلة ان ھجوال ٌا ےنمه ھجالای

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

ديامئ رشًٌة ان ےنمه ظھكاای
َ
ىسُػَة ارسار ےنمه بخاای

فقائو امئة ان ےنمه ظْاای

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

ذنص پْجنت ين مهُؼٕ نصي ےن

ُيب ان ِواظا ِو ٌلخو پڑيه ےن

ےھچ ػبری ان مغ ٌا ےنمه رالای

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

582

ا ديوة ين نؼيت ان كبماں بين ےن

كسس ان نْارے ااترا نػئںی ےن

بصھاف ادسی ػٕ ان ٌْؿوص ےھچ

ےن مجية دياجو ٌا خمؿوص ےھچ

ےن جاِو ےن يمل ان پاين پالای

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

رےه ٌؤٌْںی پص ھی ٌوىل ان ظإً

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

ھپيو ھپوىو ديوة ِو لگؼَ رےه

ےن جيخا خعس ٌا يه دمشَ رےه

دياء ٌؤٌْںی ين ظين ےل رساای

ھگْا ےنمه ظَف ادسل اید اای

٭٭٭٭٭

583

ظَف ادسل ٌوىل ين جعبَح نصي ىَجو
ظَف ادسل ٌوىل ين جعبَح نصي ىَجو
ھص حملة ھی ٌوىل ين ذنصى ےن نصي ىَجو

اهلل ان دايع ےھچ لٕ ين ھی يرتة ان

انئب ين حباية ےن ھص پلگے کصي ىَجو
ےھچ ٌؼلك نؼاء ٌوىل ان دايع اٌاككن ٌا

ٌؼلك ٌا كظَية ا ٌوىل ِو ىيئ ىَجو
خبؼے ےھچ ػفاء ٌوىل روخاين ےن مجعٌلين

اے اھو كالء ػٕ ين ٌٓت ےن ىيئ ىَجو
جسسٔ ؤ جباكےنی چويم ىَجو حص بة ےن

زایرة نصي اكا ين بصةك ےن چين ىَجو
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ےھچ يصس ٌبارک اج ظَف ادسی اكا ِو
داٌَ ٌا ا ريسًة بصاكت ھبصي ىَجو
كصاف پڑھي ػٕ ےن ھسًٕ ؤ يصض نصجو

ظَف ادسل ٌوىل پص ؾيوات پڑھي ىَجو
ظوں ػاف يس ِؿاحئ ےن کصات ھی ٌواين ےن

ٌؼفق ھی پسر ين ظب كاجو ےن ظين ىَجو
درایؤ هباای ےھچ ييٍو ان ےن خوكة ان
ظُْٕ ٌا امسكي ىو ےن ِلغ نصي ىَجو

ظَف ادسا ٌوىل ان ٌْؿوص دمحم ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل ين لاية ےن نصي ىَجو
ھص ٌصض ان ػايف ےھچ خبؼے ےھچ ػفاء لكي

جسساؤ کصي ػة ِو ػهصإُ نصي ىَجو
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خبؼاؤ گْاھو ےن ؾادر ھج ھتَا ظالگ
دايع ھچو دياء ٌا ےنمه اید کصي ىَجو
ٌقبوط پهڑ جو ا ٌوالان ان داٌَ ےن

ھی ػٕ ين كالًة ابالرالص کصي ىَجو
ديوةان ھج دمشَ ےھچ ھت ظب يس بصاءة ےن

ارالص يس اے ىوگو ھص ككت کصي ىَجو
اے ٌوىل ھگْو جَوؤ اے اكا ھگْو جَؤو

رب اےگ دياء ھص دـ اے ىوگو نصي ىَجو
نصجو ا بخول ين ٌوالان ػفاية ےن

ػفلة ھبصي ِوصة ےن اے اكا نصي ىَجو
الہار ھج مخعة ےھچ ھی ظب ِو ےن اھو اىبُت

ٌامت ےن ا دايع ان رھي ظاـھت کصي ىَجو
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روفة ےن بْاای ےن اِو ےن کصي اابد
امقص ےن جَويش ےن اابد کصي ىَجو
ؾيوات دمحم پص ےن يرتة پص اے رب

ےن اھْا دياجو پص ھص اف پڑھي ىَجو
٭٭٭٭٭
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ٌؼَة
ٌؼَة

ھتي

ٌْو

ٖوےئ

ھتي

ا ىہَة

ھتي

ا ىہَة

خوكة

يْاًة

خلَلة

ابخسائَػة

ھتي

ازل ان كٔ ٌهںی اكے

اٌاٌَة

اُهتائَػة

زٌںی پص ظَف دٍں اكے
ٌؿو

ٖوےئ

فقَية

پُؼاين

كسظاين

فصػخھ جيؤ گص

برش جَوا
فقائو ظب دياجو

ان

ِوص

خلَلة

اكے

ٖوےئ

ٖوےئ

ال اثين

ظبداين

اكے

امشئو ظب ٖساجو

اےن ٌوہص ذكاجو

ھی ٖوےئ ٍلى ؾفاجو ان

ان

ان

رباای ان رالؾة ٖوےئ

رساان اٖوا راؾة ٖوےئ
حماٌس ظب ان ھی جاٌى
اٌايم

ِو

يس ظالى
اٌايم

ٖسل ان ُػَػص
ػاف

جحاب اْٖا

الٌى

اىہي فَـ يس ٖاٌى
الٖويت

ھتا انظويت
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ٖٓلًّْ كسس ان كاىب

َّ
ٌػد َػجب كٔ  -ےن ا خاجب

ھتيئ كخسة ين ػاں الخب

ھك ا ذميوؾ كٔ ؾاخب

ًٌل كاخس ھتَا هاٖص

ھك لُب كاےطس لاٖص
ھی ظَف دٍں ين ا جوكری
َ
ٌسبػص ين ٖيت ثسبری
دياجو

ٖساجو

يسد مخعںی دياجو

ان

اای كٔ ذكاجو

ان

جو

رشوع يس امی ٖيت ثػلسٍص
ين

نخاب اىًمل

بؼارة

ين يبارة

ٌا

ٌا

ھتَا پو ا

ٌضاای

مجى نصانر كاخس ھتيئ
جْود اهلل ان كائس ھتيئ

ٌشاؿ مشط ھتو ارشاؽ
ےن اْٖا فَـ ان ارزاؽ

ين حتص ٍص

ٖساجو

ےن ؾفاجو

ان
ان

ھك مچهے ھج يس ےھچ افاؽ
كاخس رالؽ
َابٌص

ٖص اٍم ےن زُسٔ رانےھ ےھچ
ِواـ ريق چالكے ےھچ
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يس خامك

ٖساًة

ان

علن

كامئ

لدُنّي

يمل

ان

ياىً

اٌاُة

ےن

اھٹاكا ےن

رساان خنك
َ
خهً ان در ان ھی انهً

ٖص اؾ فَ ٌا ھتَا اكٌو

ؾفات يلو ان خاٌو
رشًٌة پص چالكا

بين

اٌاـ اىًرص ان
ٌلاـ ؾسؽ ٌا

جو

بْاء خق ين بْاكا

ےن

ظَف

ےن

ےن ديوة ےن چباكا ےن

كيص

اای

ظَف اىسٍَ نہالای

ؾارـ

بين

ھتَا

يازـ

ٌوىل

كامئ

ھتيئ ےن دمشَ

هامل

ےن ديوة يس جسا نَسا
جہاد

جعب ييٍي ٍضارة يس
ظَاظة ين ٌ َػٗارة يس

ان

فصض نَسا

ين

اانرة يس

خلَلة

يلَسة ين

هطارة يس

ِواؾب ےن دفى نَسا

علن خق ان رفى نَسا
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ھی اٖو اىبُت ان ياىً

گوای ا يرص ان خامت

ظمو ر خق ان ھی رامق

ازل ان فَـ ان كامس

مشوس

زاٖصة

ٍَوث ٖاٌصة
رسا ان اٖوا بْسٔ ھتا

مچاك

ك ظا
كصاں ظُْٕ ٌا كـنده ھتا
ٖضارو ھج يس زُسٔ ھتا

يىل ان زَص رْسٔ ھتا
ََ
ٌيم جسسة جباكي ےل

فيم فصٌاں اھٹاكي ےل

ھتا ٌيم دٍَ ان ظيماں
َ
خهً ٌا امحس نصٌاں

بَاں ٌا

ٌؤ ًس

جعب ظَف ادسل
ًٌاين

ان

در

اای

الای

اٌاـ اىًرص ان

َظيٍػاں

اےن فـتوى ٌا ھی ًٌِلں

ػاف اجعازي
ابب

ػریازي
اٌايم

جيؤ

رالئق پص نصي

دھكاكي ػاں اٌايم ےن

ٖص اٍم ٌؤٌَ ےن ھتايم ےن

دھكالای
ٌاای
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ھج نويئ ٌؤٌَ ُساء نصات

اٌاين

ٖص اٍم دنػٗػ ين دكاء نصات

اےن ٌصدٔ جالء

مهُؼٕ
دياء

اھٹخا

راجو

نصات ؾالجو

ےن

يماء نصات

ٌا

نصات

ٌا

ّ
جتلي اٖوي ِو ي ھتي

ّ
حتلي اٖوي ؾو ي ھتي

اٌاـ يس جعٍي دك ي ھتي

ٌگص ّضدًًك پو ي ھتي

ھی ھج رحبٕ ٌا ٌارو ھتا
كٖاں پصدٔ ھن خائو ھتا

ًٌارؼ

ين

ثاليل

ٌا

ٌْازل

ين

جًايل

ٌا

يوارؼ ين

ھتَا

جوايل

اثين ًٌايل

ھك ا ػاانت ان ٌوىل

ےن ٌؼلك رٖوو دَُا ٌا

ٌا
ٌا

اٌاـ اىًرص ےھچ ًٌْاـ
ھتَو ھت ككت امی اىہاـ
هجاں ذك اىًصش َكاالنصاـ
نصے ےھچ اپ ِو املاـ
ُ ّ
اے ظَف اىسٍں هعلي ِ ابب
َ
َ
متںی اكأ ھچو اكاب
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رجب ان ػہص اای ےھچ
جعب اْٖا

ٌضاای

ٌالئم ذرص الای

ےھچ

ےھچ

كيص ان ھی گػْاای ےھچ

مجًة ين رات ےھچ ٍصاء

جعب ھی رات ٌا ارساء

جعب ًٌصاج ٌا ايالء

خصـ يس ات خصـ اركاء

ٌشو ےھچ ھی امئػة پص
فقو ٌا ھت يس كٍػَّة پص

خصـ ےھچ خق ين ا ديوة

خصـ لُب ين كٔ خرضة
ٌَصايق ٌا ُھتي دٍصي
چيو ظَف ادسل جيسم
بصاؽ اىًمل پص

بَھٹي

رفاء لَيب
فَاء

متںی جْة ان نَارا ھچو
جعب ےنمه

پَارا

ھچو

اٍضدم

ےن ظسرة ٌْخہى هپْچي

ےن

ىو

دًھكو

اےن نوسص ان ارا ھچو
متںی جو رود ٌٖلرا ھچو

َٖلك ٌا

هياں ِو اين
َ
ظسٖارو ايىل ٌزنل ٌا
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ا ًٍِة رب ين نربى ےھچ

ھك يرسى بًس ٌرسى ےھچ

دياجو ظب ٌا برشى ےھچ

ےھچ

فصػخٕ ىَوا

اٌاـ جرشٌف الای

ےھچ

احصا

رسا ھی رود بالای ےھچ
هكاں كٔ ِو
هكاں

كٔ

ظبداين

كسر

رابين

هكاں كٔ

ًٌاين كٔ

هكاں كٔ

هكاں دًھكو

ذنص

كصاين

كمص كسظاين

ٌَاين كٔ هكاں دٖوّڈك

ًٌارؼ ان كيل ھتا اپ

يوارؼ ان دٖين ھتا اپ

ٌٖلري زُسگي

ٌٖلري بْسگي ھتا اپ

ھتا اپ
ّ
جتلي  -اپ ين ٌوىل
ٖيت

جاِو ـھتًك اوىل

ھج دًهھي اُهھػ ھت من ےھچ

ا حمفو مغ ٌا پص مغ ےھچ

جو ِلكے جاں جو ھی مك ےھچ

فصايق ػاؽ ٌويػً ےھچ

ظسٖارا ظَف دٍں ٌوىل
ٌفارؽ

ھتيئ چال

اكا
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ٌگص ےھچ يصض رايق يس

ھك اے ٌوىل فصايق يس

ثاليق يس

ےھچ ك ےس روں ٌايق يس

ا حمصويم

كٔ ِؿف اىَو ين ظاية ھتيئ
گوای كامئ

كَاٌة

ھتيئ

ٌ َػدجػب يرص ان ؾاخب

ےن بصٖاف اىہسل انئب

ان كاىب

ُھتي بَوے ےن نويئ خاجب

جمعً

ِو

اٌايم ِو

يس

دًھكو

ظسا اٖين لصؼ دًھكو

ا ظَف اىسٍَ ين بصٖاں
َ
ےن كامئ دٍَ ان اراكں

ےھچ ھی ابيق جو ےھچ امیاں
َ
زٌںی افالؾ ےن اراكں

ھی ظَف دٍں ان جاين ےھچ
ھی ابيق ٍ ،ری فاين ےھچ

زابں ديوة ين جاين ےن

اے جنً دٍں ًٌاين ےن

مسجھػ لوىب راين ےن

ا ٌوىل ےن جو ٌاين ےن

كالء ٌوىل ين اكيف ےھچ
گػْاٖو ين

ثاليف ےھچ

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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َ
ملٔ کَ كم شہیر کل ہف کبھٌ پن تھملب تگ

َ
ملٔ کَ كم شہیر کل ہف کبھٌ پن تھملب تگ
ُ
ب
َ
ػ ریك مركش کل ہف ک ھٌ پن تھملب تگ
اس فی ِ
ًضکـ میك پن مللٍ تَ ًضکـ سَ ْجٌٌُ ہَ
اكش ق ت ِ ٛالف سَ پن آقٌ تَ طھڑاٌُ ہَ
َ
ج تٛش کَ ـػیمر کل ہف کبھٌ پن تھملب تگ

ک تٌ کلئٍ ہمیك رٕگٌ مللٍ تَ ِرٌُ قْ کجي
زلکھٕ سَ كم مللٍ کٍ ہف قْ تَ ل تٌ قْ کجي
ُ
ب
َ
اس رؿ کَ ضو تٛش کل ہف ک ھٌ پن تھملب تگ
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ُ
شاتلق میك تھٌ اتي ک ٞزل مللٍ تَ رعٌئیك ري
َ د طٌئیك کٍ
ْخسٌئٍ خٛا سَ كم زل ہمۓ
ُ
ب
َ
اس ـٌ ِهع ىخشر کل ہف ک ھٌ پن تھملب تگ

مللٍ تَ ہمٌشً كم ہر كقُ ہٛاُّ ري
َ
اكش ركل ُِ ایمٌق ري ٞٓ ،کٌت ك سعٌرت ري
ُ
ب
َ
اس ریق کَ شہیر کل ہف ک ھٌ پن تھملب تگ

َ ضہٌق میك كم پیلال ِبیمل کَ
ٌُكا تھ
َ كم ـٌشً ؾرپیلق کَ
َ كالَ تھ
اكش ٌُ لۓ
ُ
ب
َ
اس ّ تٛمءِ ٓٞكش کل ہف ک ھٌ پن تھملب تگ
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كم تل ِش

َ
ِالہٌ کٌ خللم زل ِرکھٌتَ تھ

َ
اكش لجٛم خٛا آگَ ہر آف ْجٌتَ تھ
ُ
ب
َ
اس طٌہر اظہر کل ہف ک ھٌ پن تھملب تگ
ِ
كم شكضه طٌہرم ہَ قٛسٌ عٛف

گلٌُ

ِشصلاف ك مًُؾ کٌ ہَ اُؾ سمق گلٌُ
ُ
ب
َ
اس خل ٛکَ مت ظر کل ہف ک ھٌ پن تھملب تگ
ملىٌُ

م

هغـ ٓٞ
ظو

ٓٞ

گھر

ٌُش

َ
ل تٌِب تگ

ٓٞہ ٌِف ہٛي
َ
اكش خٌف تھٌ اً شاػْ ہف اپبٌ ل تٌِب تگ
َ
راعٌ ج تٛش کل ہف کبھٌ پن تھملب تگ
ِاس
ِ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ِو اين رٍَٕ اگٔ ٌا هپْچي ےن ظ َػص ھجاككے
ِو اين رٍَٕ اگٔ ٌا هپْچي ےن ظ َػص ھجاككے
كٔ پاظباں فصػخٕ جيئ ےن رزا جو الكے
دٖيزي ےھچ اٌايم چويم كصٍب اكے
خرضة اٌاٌَة ٌا جسسٔ جباكي الكے
لُب اٌاـ ےن جيئ ٌاري يصض ظْاكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے
مسجھي ىو ا خلَلة لُب زٌاں هجاں ےھچ
ٌوالان ظَف دٍں ھبي جيؤ منا كٖاں ےھچ
پَسا ھتَا ھج رالص ا رسوے اِط ك جاں ےھچ
اْٖا} كاےطس جو ريلة زٌاں ٌاكں ےھچ
ٌؤٌَ ےن ػٕ ين دك ي يس َچنی نمي اكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے
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ابساع ان افق يس اای ھتا ا زٌںی ٌا
ِو

رسا مچهػخو ھتو اپ ين جبںی ٌا

جاري ھتو يمل ك خوكة ِو فَـ ياملںی ٌا
لُب اٌاـ ٖص دـ هاٖص ھتا ظَف دٍں ٌا
َ
َّ
ھی لػَ ػبػَة ؾو ة ظَف ادسل دھكاكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے
يامل ان رالص اای ٌوىل بين ےن رمحة
دٍَ ادسل ان رالص اای بين ےن ًٍِة
ٖص فًو ٌا ھتي ُسرة ٖص كول ٌا ھتي خوكة
 01ك س نصي ےن اؿ ُيب ين رسٌة
ھتو اٌص ھك اٌايم خرضة ٌا جيسم اكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے
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اؿ ُيب ين ٌسخة ھج ككت نَسم ارص
ظ ِّػص يومي رالص ٍَبة ےن نَسم هاٖص
ٍائب ھتَا ك ىَهَ ٖص ككت ےھچ ھی خارض
ََ
ياىً ٌا نَسا هاٖص ابساع ان ٌواٖص
افقاؿ جو نصے جو ٍَبة ان ظػص بخاكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے
بصٖاف دٍَ ٌوىل ظَف ادسل ان جاين
ظَف ادسل ين ھی جو ےھچ ٖوهبو ِؼاين
لُب اٌاـ دًهھي چويم ےل ھی پُؼاين
ََ
كسيس ٌيم ےھچ اای ظْوا ےن روش بَاين
ا جيؤ دًھكواےن ظَف ادسل ھبي اكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے

611

ا مجًة ان دف ٌا كسظاين ےھچ ِوارو
بصھاف دٍں ين ديوة ظْواےن جاں ُػشار
ًہاں پص مجى ھتَا ےھچ گْيت ٌا ےھچ ھضارو
بصھاف دٍَ

اكا

ٌَشاؽ

ىو

ھٌلرو

ٌَشاؽ ين هشادة ظَف ادسی ظھكاكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے
ا يصش ظَف دٍں ِو ظو ت يس ایں ٌْاگكي
ََ
ابكمنا دايع بَھٹا ٌشو ٌيک امسكي
ظالگ دياة ين ا ٌوىل ےن ایري اكي
ًّ
ػاف ا ىہي خلا ا يصش پص دھكاكي
ظَف اىھسی ےن جيئ ےن جيسم ررب ظْاكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے

612

ےھچ ا ھگڑي دياء ين ٌوىل پصايم ىَجو
دَُا ين افػخو يس ٌوىل چباكي ىَجو
ا جنً دٍں ےھچ بْسك ٌوىل ظْھبايل ىَجو
َ
ا ياىً َٖوىل يس بط ھچڑاكي ىَجو
هبص ػفاية ٌوىل جو كبيٕ رو ظالكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے
خارض ےن دًهھي ٖص ككت اكے ےھچ اید ٍائب
كٔ ٌؿمىف ُيب ےن كٔ ٌوہص اىًجائب
َ
ٌوىل يًل ےن بَوے ين اؿ ظب الائب
كٔ ظرت ان دياجو ھج ان بيْس ٌَصاحب
ظب ےن ظالـ " ظَيف روفة" ٌا رب يس اكے
ٌوالان ظَف دٍں ےن نويئ بالكي الكے
٭٭٭٭٭

613

( )1اے اهلل ان دايع ُيب ان پػَارا
ََ
بين فاٌة ان فيم ان ظخارا
َ
دياجو ان لگؼَ ےن ھج ھی ظْوارا
ھج روخاين ابكا ےن ٌاں ےھچ ھٌلرا

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )2ےھچ بصھاف دٍں َظَف دٍَ ان جاين

دياة امئة ين ھج ےھچ ِؼاين
اٌا ـ اىضٌاں ھج ين چوےم پُؼاين
ٰ
اىٕ اىو ی ھج ان جمَس ان ابين

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

614

( )3ييوـ ھسی ان ھتا ًًُ اْلنا
ًّ َ
ےن ظَف ادسی ان ھتا خلا اان
َ
بْا
ابري ٌوافق
ٌَؼََّة
ےھچ ٌؤ ٌَ پص ٌوىل ان اخعاں ھگْا

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم اىؿيوة ييَم اىعالـ
َ
( )4ھتا ابكمنا دايع يس ًػً املشاؿ
كصاف ان خافن ھتا كسيس رؿاؿ
َّ
دياجو ان ظو ج ھتا حبََص اىْواؿ
َ
ھی َظب ےھچ ٌَ املو ٌْنی رجاؿ

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

615

( )5جعب ػاں يس ذنصخعنی ےن نَسم
باكء اےن ٌأمت ين جرشٌف دًسم
َ
ھص ٌؤٌَ ھی اِعوں يس جْة رصًسم
ےن ٌوىل ان ِوصة ين رفواف ىَسم

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )6خعنی خعنی ےھچ ػٕ هكخا ھص دـ
دياء نصات ٌؤٌَ رےه روش ےن رصـ
رسا ھن دھكاكے ا ٌؤٌَ ےن نويئ مه

فلك اٍم ٌوىل خعنی ِو ٖويئ مغ

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

616

( )7ا بصھاف دٍَ جو بصھاف دٍں ےھچ
ؔ مثںی ےھچ
دياء خعنی ان در
خعُين ذنص ان ھی ُو ر ٌبںی ےھچ
فساء ػٕ ان اكپص ظسا ٌؤٌْںی ےھچ

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
( )8اٌايم

ييَم
ٌواھص

دھكاای

اىؿيوة ييَم اىعالـ
ّصاال

نصي دًسا ديوة ان بول ےن ابال
جعب انز ك ًٍِة ٌا ےنمه ےھچ پاال
جعب اپ ان هچصٔ ُو

روپاال

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

617

( )9جواٌى امئة ين جًٍری نَسم
ريچ ٌيخىق َظب ين جمٗری نَسم
اٌايم هھو

ين ثسبری نَسم

ھج چاھَو ھت اهلل ھی جلسٍص نَسم

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

(ٌ )11وايل ين دھيزي

اىؿيوة ييَم اىعالـ

اابد نَسم

مهُؼٕ حمبو ےن اٌساد نَسم
ؾالح ين ِؿَدخو ارػاد نَسم
ٌباين فعاد

ين بصابد نَسم

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

618

َّ َ
( )11جعب ػاں يس فيم اىْجاة چالٌو
ےن پاين ان لاىب ےن دكدھ پالٌو
ھج ٌؤٌَ ےن فوت ھتَو ھت دالٌو
ا فقو ھی دمشَ ان دؿ ےن جالٌو

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )12ھی ٌوىل ھی ےنمه ييوـ پڑھاای
ےن پوػاؾ ےنمه ادب ان هپْاای
ھص ھچوٹا ےن ھموٹا ےن دؿ ٌا كظاای
ےن ٍفية ين ُُْس يس ظب ےن جاگای

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

619

(َ )13
ػب يَس ٌَالد

خريِ اْلنام

بخاكي ےن اُھكوں ٌا ِو ر االٌاـ
نصي ظَف دٍَ ين زایرة متاـ
پڑھو ٌؤٌْںی پص كداع ِو ظالـ

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )14جًٍة ان دف نَسم ٍَبة ےن هاھص

ا ٍَبة يس ھی دف ِو فقو ےھچ زاھص
ھی دف ٌا اٌاـ ين خرضة ٌا خارض
ھتيئ ےن نصي دًسم بصھاف ابھص

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

611

( )15جَوارے ا ػٕ ےن دكپٹػا اڑھاای
خرش ين ھگڑي ھتي َؾرب نمي پاای
اےن جَارے ػٕ ےن كرب ٌا ىٹاای
جو جْة ان َروفة ِوص ےنمه اای

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
اىؿيوة ييَم اىعالـ

ييَم
َ
(ٌ )16الئم ان الھكو كبػَيٕ ؤ اای

ےن بصھاف دٍں ان جْازة اھٹاای
ھی كسيس ظفَْة ےن َرب ھی چالای
ف
ھَوىل ان َدرای يس َظب ےن چباای

ف

ھچڑاای

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

611

()17

مهںی نمي ھبوىےسي بصھاف دٍں ےن
ھی ٌوىل ان هچصٔ ےن َروػَ جبںی ےن
َ
امئػة ين ديوة ان رنَ رنںی ےن
ُيب ان بصادر رسا ان اٌںی ےن

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
( )18دمحم دمحم

ييَم
ےھچ

ك د

اىؿيوة ييَم اىعالـ
زابف

ا اكِو ٌا گوُےج ےھچ ػٕ ُو بَاف
ےن اُھكوں ٌا ٌوىل ين ؾو ة يَاف
ےھچ ٌوىل ين ذنص يس دؿ ےن اٌاف

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

612

()19

َ
فصاؽ يس اكا امل ےھچ

ھگْو

خضن ين ےھچ راجو ےھچ مغ ان دِو
كَاٌة ان دف اپ ػافى بْو
اے ٌوىل يصض ےن ھٌلري ظْو

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
()21

ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

مچهيت ےھچ يامل ٌا ػٕ ين ٌضاای
ےن ظب پص ےھچ ٌوىل ين پھیً يماای
حمب ےن ےھچ خبؼے بلا ء ان ھساای
بلاء لول نص ا ًًِ ين رسا ای

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

613

()21

اے اكا ! اے ٌوىل ! دمحم ےن لاھص
مهںی َظب ھتَا ےھچ ا َروفة ٌا خارض
اٌاين ےن خبيش نصو ػاف هاھص
ھی ػاں دًهھي روش ھتايئ اكل ےن ارص

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )22مهُؼٕ ا روفة ٌا خارض ھتئےسي

جسود جباكي ےن زایرة نصےسي
ےبٌ 2وىل يس دؿ ين اٌاين ىئےسي
ےن ارالص يس ا كهَفة پڑھےسي

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

614

( )23اٌاـ اىضٌاف ين ديوة ين رسٌة
ٌْے ايپ بصھاف دٍں ھی ا ًٍِة
َُابة ين خاتِ يس خبيش ےھچ زٍْة
ھی ٌوىل ان ىمف يس ٌاري ےھچ جهبة

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )24اے لٕ ان دىرب ٌںی يبس اكو

پصايم ىو هياں ھبي ےن يْس اِْلِجِل
رويش اپين ےھچ ٌوىل اكؿی اِْلِهِل
ےن اھْا يس خاؾو ےھچ ؾاحل َعو

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

615

()25

متںی ھبائَو

پْجنت ان ٍالٌو

متارا ٌوايل ےھچ خق ان اٌاٌو
ظرت ٌا دياجو ان داٌَ ےن ھتاٌو
ھی ظالگ پص َرب ان َؾالجو ظالٌو

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم
()25

اىؿيوة ييَم اىعالـ

َ
ش
اب ً ٌؽ
َ
ش
اب ً ٌ ؽ

616
ٓٞہٌف ریك ظو ہمٌشً

ٓٞہٌف ریك ظو ہمٌشً

ہف ٌُرك میك تیري ہر رف کل گٝاشً

ہیك آیکھمق کَ ـٌمَ تیرً خللً ّ تٌشً

ہر ًضکـ میك یمکل ـٛا ہف ٕکٌشیك

طلْ کٞتَ ہیك ہف تیري اؽ ب ظر

ُ
تیري سک ٞسَ ہَ ہمٌشي ضٌُق ٓٞ

طت ٙك لخر

ٓٞھٌف الٛیك میٌمش ہَ رؿ کَ اكٓٞ

َ ٌُئٍ تیرً طـ میك ِشهعٔ
ؽجْ ہمۓ

ٔسٌۓ تیرً رؿ میك ري أسٌ قرُّ

ظمٌٌُ ہَ آُکي میك ري أسٌ ِمتجٔ

ہف ٌُتَ شہَ تیرً لطػ کٍ نہجٔ

َ ہیك
تیرً اجسٌق گبۓ

قک ٞتل تَ رف شات کٍ ہَ ہمٌشي
ِپبھٌ کَ ہمیك ٌُس

کٍ ٌُئیك ّ تٌشي

ہمٌشي
ہف

قْ
َ
کیس

ِشم

َ
ـ
لجھٌئٍ
الکٌش

ـٌشي

ٕضلش

ج تٌشي

َ
ملک

َ ہیك
ہف آة کٍ گلر میك صم کَ ُل

َ ہیك
کیػ میك شم آة کَ تھملَ تھل

َ ہیك
َ ہف کل مل
َ رؿ میك اب ا ٔس
ٔس

َ ہیك
ہمٌشي نہٌء رُکي کَ رضمق خل

617
ال٠مٌق

تَ

ًٌُُ

َ
ْجھ

ُ
طماػ

َ
ُؔؾرػ

عٌلنه

میك

ّ تٌـٌ

َ
ْجھ

ى جـ

ػ یر

ت
ھ تلٍ کٌلیرؼ

امٌـ

ی قلٔ

کٍ تیري

اكش عٌلف قٛسٌ میك غبیٔ کٍ تیري
ِ
مرٓٞ

َ
ل بۓ

پن

سمک تٌ

َ
تھ

شتٙ

تھٌ

ٌُكا

و تٌشؽ

ىچبیك ك تٌئٍ سَ

ہل

حضلش
پن

شہَ

تلش

خٌؿر

ح٠ف ضہرً پن قْ کَ تَ خ ٛہَ طٌھر

الٌُ٠شت
ـٌمٌ

تیرا

ِرىٌُ

َ
ْجھ

ِرکھ تٌ

َ
ْجھ

پن عٌلف قٌئٍ سَ شخلٔ کٍ تیري
مًُؾ کَ

ًُء

رشو تٌف

کٍ تیري

علر

َ آئٍ تھٌ غیٔ کٍ زلش
لبۓ

ىچبیك

کٍ ىلح کٌ

کٌُ ًٞكا

آٌُ

غٌجْ

ہَ غف ضرم

تھٌ

کَ

تَ خٛ

تلش

رُٛاش آحٞ

اکٌٓٞ

اغٌؾر

َ ہیك
کہۓ

َ ہیك
پنُؔـٛه تھٌ کلئٍ کل کہٌق خلۓ

ٔس ركش کَ ركش کَ قْ آتَ ہیك

شكتَ ہیك

کٞك

م

لغٛ

هغـ

كقٌن

فیفٌ

ى جـ

عہٌ

َ
ک ہۓ

ہلً

ٌُكا

ہیك
ٓٞہٌف

مؤوبیك
ریك

ٕکٌش ٕکٌش کَ
کہلق یمکل

َ
کیس

قْ

پن

اہ ِـ

ی لیك

ہَ رشو تٌق مًُؾ کَ پن ـ ٌِم ریك

618
ؿسـ کَ نع ٛظو تَ نعش اتھٌٌُ
ىچبیك

ہزاشك

ج تٌضً
یمٌض

ہلئٍ

ِرکھٌٌُ
ہلئٍ آقٌ

کٌ

ًسجٛ

کل

اقعف میك ىۓ
َ
ن ہۓ

آ ٔسمق

میلشن
طٌھر

قٌقلى

آٌُ

خلٛ

ِرکھٌۓ

کٌ

شكضه

کٍ كہٌق پن معنه

ٌؽ ش قٌء
قیر میك کٍ قرش ہَ خ ِ
ُ
ت
ب
ہ
شٌُء
َ
ش گ
ٓٞہٌف الٛیك کٞتَ
م

هغـ

عہٌ

شہَ

ؔ
طمؿ السبیق

َ
و
َ مؤ بیق
ؔیك کَ ـٌتي کہ
اهٔ صیر

ُ
پن مت ظر تَ قْ ٌُطریك کل شىٌُ
علٍ اىٌکٌق پن قْ کل کٌُٛھٌ ِرىٌُ
م

هغـ

ہلئٍ

عہٌ
نعزپه

ق تلى

شك آة

آۓ

طٌھرن

ىۓ

شكضه

ہلا كہٌق مًٛق پبٌ ـٌق کٍ ُّٓٞ
َ
م
هغـ عہٌ سَ ہلئٍ اب کٍ قرقُ

ق یر

ن
ہ
ت
دبٌ
ُ
امٌـ

گلٌُ

میك

ہلگٌ

شہ تگٍ

ال٠مٌق

مٌتف

جسببٌ

زلمَ

ج تکٍ

ـٛا
رعٌء

جبیق

ُ
ُ
و
ہَُؔجْ ا کٍ ہف مؤ بیق کٌ ریق

٭٭٭٭٭
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اً ٓٞہٌف ریك
اً ٓٞہٌف ریك

ك ت ٛطق لل میري آشضك

ك ت ٛطق لل میري آشضك

غٛؼ پیٔ سَ ٕکٌشك اب مٛر ٔس میري ہل
َ ٔشریػ مللٍ رؿ میك ہَ پن جشتجل
ى پۓ

رُکي للق اؽ ٌُش ْجھکل

ّ تٌشً آقٌ شكٓٞك

َ تف طھمصکٞ
َ ک تٌ د طٌء کٍ کیلق گۓ
مللٍ ہمۓ
آل

مللٍ ٌُلکٍ پن

پن

کٞك اب رٓ ٞآقٌ  ،خل ٛآل للث کٞ

اؽ

ـًمٌ ٔس

ہف کھڑً ہیك نبت ظر

ِرکھٌل اكش کٞك

ن

ببھٌ ب ظر

َ
ملؾ الملت آۓ کیلق ٓٞہٌف ریك کَ رش اكٓٞ
َ ـٌم ْخر ك ٓ ٞاكٓٞ
ک تٌ پن خٌٌُ ہف قٛاء تھ
تھٌ ت و تٌ کٌش آتَ تف ہمٌشً گھر اكٓٞ
َ مر اكٓٞ
ہف کٞاهٔ سَ پبھٌتَ تف کل ا پۓ

621

پن ػیر طق ک ٞزل آۓ مؤمق فیفٌ ىجـ
َ تلق قْ کَ رؿ
ک تٌ ق تٌهٔ کٍ گھڑي تھٌ کِ گۓ
َ ق تـ
غف کٍ ُللاشكق سَ خٌئیك ہل گبیك ا ٔس
َ فببھٌلَ آئٍ پن کیسٌ اخـ
پن کلئٍ فببھل
ُ
َ تف شكد الچ تٌت
َ غیؤق تف ِّتٌ مللٍ تھ
کیس
َ مٌتلق تف ن ہیك ہل  ،مللٍ تف ہل قْ ضہٌت
کیس
َ ضىجھٌلق میك رؿ کل مٌتَ پن میري پن ٌُت
کیس
ریق اكش رّ تٌ

ہل تف اكش آمرا ؼ ت ٛالممٌت

تیرً رش ٓ ٞچٗ کٞكق  ،غيرم کٞكق رً ک ٞطماػ
اكش قٛمیلسٌ کٍ پیٔ سَ میك زلملق اب عًػ
ٔس تیرً شكضَ پن ٌُُٛھلق شات رف میك اػبکٌػ
ہل کٞـ کٍ اؽ ٕگٌم تل قْ گنن ہلً معٌػ

621

ل٘ ہَ تیرا ٌُـ اكش قْ طھمث ہَ تیرً صمي
تیرً كاشج فیػ ریك ہَ مؤوبیك کَ ِیسما

ط
ل
میلق میك صلو كسٌق ہَ  ،ہر يرض کٍ ہَ ركاء
ہَ طلبگٌشكق کَ مللٍ ٌُلی لیك خٌجٔ شكاق
ٌُقٍ شہ تٌ

ظو

م

هغـ

ٌُ ی قٌۓ

ييریق

اكش جضیق ایق علٍ ٓ ٞشكۓ ہر مؤمق کَ ئیق
ُ
َ اجسٌتلق کٌ ؽیق
آة سَ خٌشي ہنیضو ا ُک
آة کَ رُٛاش سَ ہَ اب ہمٌشً رؿ کل ؼیق
ُ
ُ
ؔئٍ  ،اف کٌ کہ تٌ ٌُر آٌُ ہَ ـٛا
ا ِـ ہٌ
ٌُـ ظو کٌ ِكشر لٍ ہل آحٞي رـ ُؾ خٛا
التجٌء شب سَ نہٌ ہَ خٌق کٞكق اپبٌ قٛاء
ِاف کَ قٛملق سَ خٛاٌُ ىجھکل پن ک ٌُٞخٛا
٭٭٭٭٭

622

ٓٞہٌئٍ

غف

و تٌ للق

و تٌ للق

آ ٔسمق میك ٔس نہٌ للق

پن لغـ میك ـٛا للق

ْجي سَ ہٌ میك ؾزا للق

کٍ ملضف

َ ہف
زلش خٌلٍ میك ک تٌ تھ

ح٠ف ك ٕکٌء ہَ اكش غف

پن رؿ میك غف ظمٌ للق

عٌٍّ ہلۓ ہَ شھیر

راعٌ

یکیر

ک تٌ ضسف لگٌ ہَ رؿ ٓٞ

َ پن و تٌ للق
رؿ کیس

ٓٞہٌئٍ

غف

ُٛلٍ شپیع

ن

ہمٌشً

ببھٌ ب ظر

ًشٌؽ ُٛش

کہٌق ہیك

ظیر

کہٌق ہیك

اب کس کٍ میك ًُ للق

ىجلس میك عٌلٍ ـٌق ہیك

ک تٌ غف ضرام ّ تٌق ہیك

میرا

ْجي میك جضیق ؼ تٌق ہیك

پن

جٔ
ِمت ِ

کہٌق ہیك

ٕکٌء للق
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مللٍ

تیري

ارا اب

اعًق ک ًٞتیرا لٍ

َ کٍ
ہف مؤوبیك شۓ
ْجي کل

َ
گل

لگٌ

للق

ٔس ت ٌِف

طٌھرم

میك

اعًـ

آٌُ ِش

قٌہرم

میك

ٓ ُّٞسَ میك ش قٌء للق

کٍ ؽ تٌء سَ

لغٌء سَ

قرآف

فیػ الہٛي عہٌ سَ
ٓٞہٌف ریك کٍ

صیرت

میرا ہَ پن كتیرت
ٓٞئیق میك راعٌ تل ہَ
ٌُكف کٌ

ٌُئٍ تل ہَ

طٌھرم

تلشائٍ كم

ٓٞکٌت تیري

میك

ٌُ للق

ُ
اس سَ ہٌ للق ٕصیرت
ُ
ُ
ٔس ا کٍ میك شغٌء للق
ٌُكف کٌ خٌئٍ تل ہَ
لجٛم

َ
ْجھ

ْجٌ

للق

624

ضًس

ك يير

دمحم

عٌلٍ

قٛش

دمحم

م

هغـ

م

هغـ

خلٛي

دمحم

ت ير

م

هغـ

ہر رـ تیري مبٌ للق
ًُ

رّ تٌ میك زؼ کٌ ـل طٌف

لؾ ریك کَ قت طٌف
ہَ ق ِ
ُ
خٌق اف پن میك لبھٌ للق

تیرا

تیرا

اب فیػ ہَ كم ٓٞہٌف

ہل

طمؿ

ـؿر

ٓٞہٌئٍ

لؿر

ہل لغـ ك قٛش تیرا

پن مبٌ میك ٔس ـٛا للق

خٌمعن

فیمنن

میك

صلشت

میك

سات
ِ

ٓٞہٌّنن

میك

غیٔ کل میك کمٌ للق

هغـ

خٌؿر

ِّؔہرِّ
خٛهٔ میك تیري طٌ

جْ سَ تھرا ہَ خٌطر

مللٍ تیري رعٌء للق

آقٌ

م

٭٭٭٭٭

امٌمنن
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مللٍ ٓٞہٌف ریق کَ پن ؾرس ٓ ٞخلل

مللٍ ٓٞہٌف ریق کَ پن ؾرس ٓ ٞخلل
ػ ریك عٌلٍ قٛش خلل
لبۓ
َ شغٌۓ فی ِ

ن
ٓٞہٌف ریك کٍ ػوبیك کٌُ ٞر مؤوبیك

َ جشف ٓ ٞخلل
ٕضلٓ ٞـٌم رؿ میك لبۓ
ِ
ُ
َ اُکٍ قیر ٓٞ
َ ُل
َ ہف ت ھ
ـٌپن میك جسک
لَ ک ٞعًػ اكش گللق کٍ خٛش خلل
َ
ًضکـ کسٌء کَ راعٌ کٍ ضٌُشت کَ كا س ػ
ُ
ٌُـ ا ٕکٌ تف ٕکٌش کَ نہر ِ شمر خلل
ج تکٍ رعٌئیك ہف کل ملٍ شات اكش رف
ُ
َ ـٌـ ك لخر خلل
اف سَ رعٌئیك مٌ یگۓ

ٔسبت ٙفیػ ریق اكش ٓٞہٌف ریك کٍ کٞ
َ
خ
طھملٍ تھ تًۓ ّ تک ِْ ٞخصش کَ رش لل

626

صلشت ٓٞہٌق میك خللم گٞ
ہَ فیػ ریق
ِ
صلشت مبیرم

َ منببٌ
ری ک ھ ۓ

ُگ ٞخلل

مللٍ کٍ رؿ میك ٌُر ہل اكش لٍ پن ٌُـ ہل
ُ
ب
لکي ک ٞانہلق کَ كصػ میك عف ك تیر خلل
ملىٌُ فیػ ریك شہیك ٌُ جشر ّ تٛشقٔ

ُ
ؔ رعٌء کٍ مٌى میك لَ پن رشش خلل
ـٌکٞ
٭٭٭٭٭

627

بصھاف دٍں ين اید ےھچ

ھص ٌاكں ٌا ٖص جگھ ٌا بصھاف دٍں ين اید ےھچ
ٖص زابں پص ٖص دىو ٌا بصھاف دٍں ين اید ےھچ
ٖص بَاں ٌا ٖص دياء ٌا بصھاف دٍں ين اید ےھچ

اپين خرضة ٌا ٌوىل بصھاف دٍں ين اید ےھچ

ِو ھتا نہوا روپاال ظرت ين ا رات ٌا

ٌؤٌْںی ان ارسا ھتا جگ ين ھص افات ٌا
پص فَاء ظو ج ھتا ٌوىل ظرت ان ظادات ٌا

يمل ين ؾو ت ھص اک ٌا كصاف ين اایت ٌا

بصھاف دٍں ين اید ےھچ بصھاف دٍں ين اید ےھچ

اپين گودم ٌا ٌوىل اپْا اخعاف ٌا

ظری نصات ھتا مهںی ا يمل ان بعخاف ٌا

جاًٌة ين درظاگٔ ےن بصاكت ان اٌواف ٌا
َّ
يمل ان لالب ان ارالص ےن امیاف ٌا

بصھاف دٍں ين اید ےھچ بصھاف دٍں ين اید ےھچ

628

نصبالء ىيئ جاؤ ٌوىل ػوؽ ےھچ ٖص جاف ٌا

زایرة ػبری ِو ےھچ كىوىو ھص اف ٌا
دًهھےئي ےنمت اے ٌوىل بصھاف دٍں ين ػاف ٌا

اكىَاء ين حص بخو پص  ،جح ان ھص اراكف ٌا

بصھاف دٍں ين اید ےھچ بصھاف دٍں ين اید ےھچ

اے ٌفقو ػأ دٍَ ًهخا متںی االؼ ٌا
َ
جاں ےنب ٌويت متاري خب يس ا اؾساؼ ٌا

رھجو ابيق ػٕ دمحم ين ظسا اكؾاؼ ٌا

اپْا ٖص كول ٌا ٖص فًو ٌا اىماؼ ٌا

بصھاف دٍں ين اید ےھچ بصھاف دٍں ين اید ےھچ

حبالح دامئ بصٖاف دٍں ين ذنص ٌا
رٖےج جو ؔ

نص برس ا زُسگي جسسة جباكي ػهص ٌا
ےھچ ػفَى اترا دمحم ےن ٌفقو خرش ٌا
ًّ
جاُےج خلا ےنت جعهنی دےسي كرب ٌا

بصھاف دٍں ين اید ےھچ بصھاف دٍں ين اید ےھچ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ٓٞہٌف ریق
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

كال ِٛ
ًشٌؽ

ًشٌؽ
َ
گۓ

َ
گۓ

کہٌق

کہٌق

ِببٌ کل طھمص ک ٞمیرً آقٌۓ رك ضہٌق
َ کو تف ہل ن ہیك نہٌق
رؿ کل و تٌلق کیس
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق

اش قٌؼ ـ ٌِم ریق کٌ ٌُر آۓ طت ٙك ـٌـ

ن
ن
ببھٌ ب ظر كم ببھٌ سٌ ٌُئیك كم اِیسٌـ
نہتجٌ

ٔشیف میرً

اٌُ

کل میرا ـًـ

ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ُ
ػ ریك
ٓٞہٌف ریك کٍ قیر میك آ ًٞہیك فی ِ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق

خل ِٞٓ ٛیك کٌ ک تٌشم ب ظر میك ہَ ٌُی لیك
ک تٌ مٌف لَ کو طھٓ گبٌ تلشائٍ كم جبیك
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق
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اہ ِـ كىء میك رھلـ ہَ آۓ ہیك تَ جسٌب
َ ہلۓ تلاب
مللٍ کٍ قیر زلـ کَ لبۓ
َ كم زلاب
كعٛم ہَ ـ ٌِم ریق کٌ ٔس ر ّ تگ
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق

َ خللم گٞ
جْ ًس ت ِ ٛامٌمٌ پن ہلتَ تھ
منہلش ہلتَ

شق ك مًُؾ شبھٌ ٔشر

عٌلف میك ٌُ جضیق کٍ ک ٞري ُٛاء ٔشر
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق

َ ًضکـ کسٌء ہلۓ
ًضکـ کسٌء کَ راعٌ تھ
ٓ٠رائٍ زلؿ ك ىلت سَ خٌجٔ شكاق ہلۓ
يررً کل ضُٛم ک ٞرً كم معخز یمٌ ہلۓ
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق
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ٓٞہٌف ریك ج تٌب ہَ فیػ الہٛي ج تٌب
م
غ
ه
ـ
عٌلٍ قٛش

دمحم ـٌ

آق تٌب

و ت ِـ ُٛش كم آٌُ ہزاشكق میك ى زلاب
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق

مہ تٌب سَ پن ضہرً پن ہَ آ٠ري اراء
زلش ك ملؾ تھٌ لجٛم ْجٌتَ ہلۓ قٛاء
كام كام ك آقریك کٍ ہر صم اتھٌ غٛاء
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق

فیػ الہٛي کل ؾرض کٞكق ىجي کل رك ق طٌء
ٓٞہٌف ریك کَ غٛقَ سَ ْخسٌل ہر د طٌء
ٔس آشضك نہٌ ہَ کو طق لل میري رعٌء
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق

632

ُ
ٌُ شب رشك ِر ٌُؽ سَ آقٌ
ير
غ ِ

مریػ ـٌم

کٍ

کل تل تلاض

ٌُ جشر ہل رشاض

ٌُُٛي ت مہٌشي کٞئٍ ہَ خٛهٔ میك زلب ٌُض
ٓٞہٌف ریق

كال ِٛ

٭٭٭٭٭

ًشٌؽ

َ
گۓ

کہٌق

633

َ اب آل
ّ تٌشً آقٌ میرً مللٍ  ،کہٌق گۓ
َ اب آل
ّ تٌشً آقٌ میرً مللٍ  ،کہٌق گۓ
َ ًُل
رش پن کھڑي ہلق تیرً آقٌ ٌُ ،س ا پۓ
َ ہل  ،کہٌق ہل آقٌ تف
ِببٌ کل ک تٌ تھمؿ گۓ
ٌُر نۂ کٞئٍ ہلق ت مہیك میك  ،کیسٌ ہَ پن غف
َ نہیك ہل تف
زھلُٜئٍ ہیك پن میري آیکھیك  ،ملۓ
کہٌق ہل مللٍ خلٛي آل  ،ىجي پن ہل پن کٞـ
َ  ،ہف ت مہٌشً یق
َ کو شم پن عکب تگ
َ تھ
خٌ پۓ
َ گٝشً رف
َ تف  ،کیس
طھمص کَ ہمکل تھر کیلق گۓ
صمخٌ نہیك تھٌ أسٌ ہلگٌ  ،مٌتَ پن پن رؿ
ِاس ػیر سَ اب رّ تٌ میك  ،ؼیق نہیك اؽ ُـ
کیسٌ الف ہَ کیسٌ ٌػبیٔ  ،رؿ میرا تَ ؼیق
َ ہلكً  ،شك شہٌ میري ئیق
اب ٔسلٍ کیس

634

َ
َ تف  ،ہٌتي تھراتَ تھ
ّ تٌش کب تٌ کٞتَ تھ
َ
َ سَ تلق لگٌ کَ میرا  ،رشر و تٌتَ تھ
فبۓ
گلر میك تیرا مللٍ پبھٌٌُ ٌُ ،ر نۂ ہٌ آۓ
تیري ٌُركق سَ پن ِببٌ  ،رؿ اّ تٌ نہًۓ
ّ تٌسٌ ہلق میك اُؾ ب ظر کٍ  ّ ،تٌس پن میري ْجھٌل
َ  ،اب تل ہمیك ِرکھًل
اُؾ ـًمٌ ہٌتي سَ ا پۓ
ِببٌ کہو کَ اپبٌ ًُ رك  ،کٍ سَ ہیك تَ ٌُب
َ د طٌب
ِِّّؔ کہو اؽ ٌُش تل ک ٞرك  ،لٍ سَ ا پۓ
أطنن
ٌُقٍ شہل اً آقٌ

م

هغـ  ،غیؤ ہزاشكق ـٌؿ

ـٌپن میك تیرً ٓٞصم شہَ قْ  ،اہ ِـ كى زلش خٌؿ
َ طھکٌكق
تلش دمحم ْجي میك ریکھمق  ،مر کل ا پۓ
خٛهٔ تیري کٞئٍ شہلق میك  ،خٌق میك ْجي پن ل تٌكق
٭٭٭٭٭

635

ت
ن
ھ
َ ہیك ہیك
اـؾ خٌشي ہیك مۓ
ت
َ نہیك ہیك
اـؾ خٌشي ہیك ھمۓ

ُ
َ نہیك ہیك
َ سَ پن ش کۓ
شك کۓ

رؿ خگ ٞآُکي قْ شك شہیك ہیك

َ نہیك ہیك
پن فببھٌلَ فببھلۓ

مللٍ ٓٞہٌف ریك شب کَ ّ تٌشً

عٌلف قٛس کل ہَ ـٛھٌشً
ِ
غف کَ ٌُرؿ ِیکھرتَ نہیك ہیك

کلٍ ہَ

ٌُغ میك ہر طرػ تَکلٍ ہَ

ِاس سمق میك شبھٌ غف ضرم ہیك

َ ہٌ شكتَ نہیك ہیك
ِؿرػ کٌ پۓ

ُ
مم
کق
اُکل

ٌُر ہر رـ ہٌ کٞتَ ہیك مؤمق

َ
ظیر مؤمق کل آۓ تل کیس
شك شہیك

ت
تھمؿ ِّ
پ

تھمؿ ٌٌُُ

نہیك

ُ
َ ہف ٓٞ
َ اجسٌف ہیك ا ُک
کبۓ

َ نہیك ہیك
شق کل ہف ِگق تھٌ عکۓ

َ زل عہٌشً
قْ کٍ ًضکـ میك تھ

كم رللق میك ہیك ضُٛم ہمٌشً

َ ہیك اكشك کٍ خٌطر
زل تھٌ حبۓ

رك ضہٌق میك كم يرتَ نہیك ہیك

636
َ
كم زل ُللا ِش فیػ الہٛي تھ

ُ
ت
َ
كم تل ٓٞہ ٌِف ریق الہٛي ھ

َ
كم زل ٌُكف كیك زلشك ت ِ ٛزؼ تھ

َ نہیك ہیك
قْ کل كشهٔ میك ملۓ

خٌئٍ

ج تکٍ اعلٍ قٛش قْ تَ مٌئٍ

كم ہٌ راعٌ ہَ مللٍ ہمٌشً

َ نہیك ہیك
اكش کسکل تھٌ ِ گبۓ

رضمق ریك ہل گھر میك ٌُ ٌُہر
ُ
َ
ہف کبھٌ تھٌ پن اُکل ك یب تگ

گٞ

ُ
ک
َ نہیك ہیك
َ ہٌ ش ھۓ
اف سَ ش شۓ

شب دمحم کل الغـ ح٠اء رً

ُ
ُ
خل ٛمیك ا کل ٌُى ٌکٌق رً

شـ ِؾ كلٍ ہل

َ نہیك ہیك
كم زل اكشكق کل ملۓ

م
ظو هغـ

يرّنن كم زل

دمحم کَ

مٛعٌ ىکي رعلم کًٞ

م
شب هغـ کل غير ُٛش رً
ِ
ُ
اكش خٌم ٛکل شکي ـٌتي اف کَ

عہ ٛسَ زل مکٞتَ نہیك ہیك

شب کٍ غللات ہَ ٌصطفٌ ٓٞ

شب کٍ غ
آؿ ص قٌ ٓٞ
للات
ِ

کَ اكٓٞ

كم زل طمقٌق سَ زشتَ نہیك ہیك

م
اكش دمحم هغـ

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

عٌقیٔ کٌ تل ٌُغ ت ير رً

637

آیکھیك تف ہَ پن رؿ ہَ ح٠یك

آیکھیك تف ہَ پن رؿ ہَ ح٠یك

غف میك تیرً اً ٓٞہٌف ریك

کٞیك ـ ٌِم ریك

َ ہیك پن مؤوبیك
شم شم کہۓ

َ آمرا
آة مؤمق کَ تھ

اكش ًضکـ میك ًضکـ کسٌء

َ ملؾ
َ جس ک
رش پن آتَ تھ

َ طھکٌۓ جبیك
لج ًٛمیك تھ

ٌُ جسب تٌ کٍ ري جْ ُٛاء

تھٌ ؽجْ ظو کٌ ح٠ف ك ٕکٌء

ہَ پن اؽجٌض مللٍ المیق

ُٛلَ آٔسمق کَ خلٞٓ ٛیك

َ
آة قرآق کَ ـٌۓ ُل

َ
مللٍ ٓٞہٌف ریك ٔس گۓ

فیػ ریق کَ اً خٌق ٔضیك

َ فیػ ریك کَ قریك
صم گۓ

ظیر

َ
کیس

638

ک تٌ حضلع ک تٌ جسمع إٓکٌ
رھلُ ًٛلَ کِ ٞرٌُ ہف مگٞ

جس پن ہلكً ملؾ تھٌ قٛاء
َ أسٌ
پن م ل

َ
ر ْ جبۓ

مللٍ

التجٌء ہَ پن طت ٙك ًسٌ

ضُٛگٍ

کجي

كك تلو

َ
آ ُک

ّ تٌ

َ
رش
کٌ

مللٍ

کہیك

ًُٓ ٞ

َ
لتجبۓ

تھركـٌ

نہیك

ہیك خٌٔضیك

مللٍ عٌلٍ قٛش فیػ ریك

ک ٌُٞشب ِاُکٍ طمؿ ی قٌء

جْ ُلؾ آظمٌق ہَ ضمیك

مللٍ

٭٭٭٭٭

639

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع
اً آقٌ ٓٞہٌف ریق مركش

ہمٌشً خٌتل سَ

ُٛاۓ مللٍ ہَ ہر خگو ٓٞ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

ہر اؽ خگو ٓ ٞتف ہٌ تف ہٌ ہل
ُ
ت
رؿ ك ضٌُق ٓ ٞھٌ تف ہٌ تف ہل

ہر اؽ آیکھمق میك تف ہٌ تف ہل
اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

پن آیکھیك اب رھلُٛئٍ ہَ مللٍ

کہٌق ـٛھٌشً

ہل آقٌ مللٍ

ٓٞس گبٌ ہیك پن آیکھیك مللٍ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

تیرً قٛـ سَ ملٍ ہَ ركلُ

پن ٌُضگٍ ہر

خگو پن نہجٔ

رعلت قٌطمٌ میك لخرت
پن
ِ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

پن خ ٌِمع

اتلش پن خ ٌِمع ايير

پن ـٌف تیري ؼ تٌق ہَ اظہر

غیلسٌ

لؤلؤ

َ
ك

اكلٍ

خ ٌِمع

ٓٞٓٞ

اضھر

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

641

كم

إٓکٌ

ٌُ جضیق

ک ہ تٌ

كم

َ
آ ُک

آ ٔسملق کٌ

ن ہ تٌ

شكىتَ ہر رؿ کل پن ہَ حب تٌ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

ـک ٞک ًٞہیك ت مہٌشا اُؿ اُؿ

تھرا ہَ جْ کٌ ت مہیك تَ پن شُؿ

قراؼ سَ رؿ ہمٌشً ہَ ّ تؿ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

حبیْ تف ہل طبیْ تف ہل

ہمٌشً رؿ کَ قرٍّ تف ہل

ہر اؽ رعٌء کَ دىیْ تف ہل

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

ٓٞھٌف ریك مللٍ اب ـک ٞہَ

پن ہف کل اب کلئٍ تھٌ ؿرش ہَ

م
تیرً هغـ سَ اب طمر ہَ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

ٓٞھٌف ریك مللٍ اب فخر ہَ

م
غ
ه
ـ تیرا
پن ظو

ب ظر كہٌ ہَ كہٌ آ ٞہَ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

ت ير ہَ

641

عٛك کٍ آیکھمق میك اب خلق ہَ
ہَ ـٌَّ ك اقیر سَ اب ِملق ہَ
قٛش میك

عٌلٍ

ق ؼی ف

مللٍ

ملبگٌ ركضذ میك اب لجیق ہَ
اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع
َ
ش کھ

خٛا

یمکل

ٌُقٍ

مللٍ

ٓٞھٌف ریك ہَ ْجھٌ میك مللٍ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

ہَ اشض تلشػ کٍ اب اً مللٍ

شہَ ت مہٌشي ب ظر میك مللٍ

کٞكق میك خٛهٔ ت مہٌشي مللٍ

اللراع اللراع ٓٞھٌف ریك آقٌ اللراع

٭٭٭٭٭

642

أ گشري گَا ػٕ بصھاف ادسی
أ گشري گَا ػٕ بصھاف ادسی

لصؼ جْة چال ػٕ بصھاف ادسی
ػاؽ يايل كسر ےن ےھچ فصكة ھگين
ابكا چبھڑي گَا ػٕ بصھاف ادسی

پْجنت اےن ظَف ادسی ػأ ےن
ريس ٌا جيئ ٌال ػٕ بصھاف ادسی

ٌصكس ػٕ خهمي ادسی اػهبار
اھوا ًٌجض منا ػٕ بصھاف ادسی
اِط ك جَ اےن جْة ٌا خو ك ٌيم
مغ ٌا ےھچ ٌبخالء  ،ػٕ بصھاف ادسی

643

جيئ ظوات

مهُؼٕ ان اراـ ٌا

روفة اىماھصة ػٕ بصھاف ادسی
ٌوىل يايل كسر ين َعص ھتاۓ لول
رات دف ےھچ دياء ػٕ بصھاف ادسی

ھتاۓ ٌؼهو ےن جيس زایرة ِؿُب
امی ےھچ دؿ ين ٌین ػٕ بصھاف ادسی
٭٭٭٭٭

644

اہ ِـ كىء کَ لٍ ٓ ٞہَ پن هعٌق کہٌق ہل
اہ ِـ كىء کَ لٍ ٓ ٞہَ پن هعٌق کہٌق ہل
ٓٞھٌف ریق مللٍ
شكضه طٌھرن

کل

آٌُر

کٞ

ضہٌق کہٌق

خ ٌِف
َ
خک

ہل

ہل

فیفٌ ىجـ کٌ ک ٞکَ صمٌُ ٌکٌق کہٌق ہل
شكئٍ ہَ پن ًسٌخ ، ٛشكتَ ہیك پن ًسٌہٛ

ف بیر

ٓٞ

َ كالَ ِاف میك زؼ کٍ اساق کہٌق ہل
اً ر پۓ
ُ
ُ
شىتَ  ،جشر الف اتھٌتَ
ِ
ك ت ٛالطہٛاء کَ اً تلصن زلاق کہٌق ہل

قرآق کٍ صمشئیك قْ ہَ آب رُٛم تَ خٛ
اً خٌمظ المرآق اً ٌُطؽ قرآق کہٌق ہل

تُ
ع
ل
ق
ی
غ
ُ
ضھ ٛك ی ہَ مگیك  ،ىج ٛك یِِّّ ہَ ُر تف

کہ تٌ ہَ علف ك ؿکهٔ کٌ ہر ّ تٌق کہٌق ہل

645

َ
َ  ،اکیر سَ تل زلاق تھ
ؼ تٌس سَ حٞي تھ
فبیر کَ م طٌہر ک ٞکَ ؼ تٌق

کہٌق ہل

َ قْ کَ
َ قْ کَ  ،ع قٛم کسٌ تھ
ًضکـ کسٌء تھ
لطػ ك کٞـ ق طٌء کَ ْخر شكاق کہٌق ہل
ِ
م
غ
ه
ـ
کٞتَ ہیك ٌُر ُـ ُـ عٌلٍ قٛش
َ ہیك فیػ ریك ظو راعٌ ال٠مٌق کہٌق ہل
ک ہۓ
ٌُقٍ شھل اً مللٍ فیػ الہٛي ـًهٔ
تف یق ہمیك اً مللٍ ٔعکی ِق خٌق کہٌق ہل

َ
ہَ فیػ ریك ؼ تٌق جْ ـٌک ٞنہٌ کہب تگ

ٓٞہٌف ریق مللٍ اب تف نہیك کہٌق ہل
٭٭٭٭٭

646

ُ
اً ٓٞہٌف الہٛي آة ہ کلم

ُ
اً ٓٞہٌف الہٛي آة ہ کلم

ٌُر آۓ نۂ

ٌُر

آۓ

َ مللٍ پن غف کل
ہف پن تھملب تگ

ٌُر آۓ نۂ

ٌُر

آۓ

َ آُکي تھر تھر کَ جسکل
ری ک ھ ۓ

َگٌ
تھمؿ أسٌ کہٌق اب ِ کھل

آُکي تھر آئٍ ہیك صمخ ک ٞپن

اب کہٌق تھر كم ضہرم ملبگٌ

زل تھمى رّ تٌ رشر ك الف کل

ٌُر آۓ نۂ

اب کہٌق رُکي
كم ـًمٌ کٌ

َ مللٍ
ٌُِب تگ

ُیر

تلش

مت ظر

كم ب طٌشم ہر اؽ جشف تف کل
ِ
ٌُر

آٌُ ہیك ہمکل

كم

مت ظر

ٌُلکٍ میك كم
ٌُش

آۓ

ٌُر
ٔشریػ

ٌُش

ًسکٞاٌُ

إٓکٌ

ٌُر آۓ نۂ

ىٌُ

ٌُر

آۓ

طھملٍ تھ تً کَ کٞتَ رعٌئیك

ہر تلــ میك ک ٞکَ ش قٌػٔ

ْخسماتَ

َ تھملیك كم لطػ ك کٞـ کل
کیس

ٌُر آۓ نۂ

خٛا

د طٌئیك

سَ
ٌُر

آۓ

647

ّ تٌشً قرضُٛ

کہو

کٞ

ُبالباِِّّ ِّ

ہٌتي ش ًقٔ سَ کٌُٜھَ پن شکي کَ
کِس طرد تھملیك ٌُض ك نػف کل
ٌُلکٍ جسکٍ کٌُٜھَ پن ىتَ

اكش

َ پِبھٌٌُ
قٛملق میك ا پۓ

علف ك ؿکهٔ کٍ ٌُئیك
ٌُر آۓ نۂ
َ
کیس

ُ
اهکٌ

ٌُر
ج تٌشم

ّ تٌٌُ
آۓ
ُ
اتھٌٌُ

آم كشهٔ تَ ک تٌ رف ِرکھٌۓ

ُ
اس کٍ ٓ ُّٞکل زلمٌ خٛاٌُ

َ قٛـ کل
ہف تَ زلمٌ تھٌ جسک

ٌُر آۓ نۂ

ًسجٛیك ہل گبٌ صمئٍ

صمئٍ

آب

رُٛم

ٌُر

آۓ

يزاشات

ریکھم

غيزرم ہَ پن فیفٌ ىجـ اكش

قْ م قٛس

ح٠ف ك غف ہَ پیٔ الخرـ کل

ٌُر آۓ نۂ

ُ
کٌشػ

الکٞكٌُت

قٌُـ

الیلٌُت

کہٌق
کہٌق

ہل

شا هع

ہل

غٌجْ

ُ
اب کہٌق رھلُ ًٜـ ٌِم امف کل

م قٌمٌت ریکھم
ٌُر

آۓ

الٛشخٌت

کہٌق

ہل

الخس تٌت

کہٌق

ہل

ٌُر آۓ نۂ

ٌُر

آۓ
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اـ ِؾ غف اپبٌ آیکھمق میك لَ کَ

ٌُر کٞتَ ہیك مر کل طھکٌ کٞ

کہٌ تھٌ

کٞ

َ آة تَ پن
آِب تگ
َ معٌػ اہ ِـ
کتجبۓ

ُٛـ

کل

َ
آ پۓ

َ
آ پۓ

آة

ٌُر آۓ نۂ

آ

آۓ

ٌُر
م

هغـ

َ ہٌ مللٍ ہَ ٌُقٍ
مللٍ حیس

ریق کٍ فیػ مللٍ

ک ٞی قٌء طمؿ ِاُکٍ تل ٌُ شب
ُ
َ خٌم ك جشف کل
اكح ہل ا ُک

ہَ پن كش ِر ضٌُق قْ کَ ہر ُـ

اً

ٔشیف
ِ

ؽ تٌ

يرّنه

ٌُر آۓ نۂ

ٌُر

آۓ

میك

ك تٌٌُ

لجًٛ

ْجٌٌُ

ٌُر

آۓ

پن

شكضه

ال طٌھرن

ؾرض ک ٌُٞجسٌمٌ کٍ خٌ کٞ

زلو تٌ

قیر

ہف تھٌ ریکھیك كم ُ ٌِغ ِاشـ کل

ٌُر آۓ نۂ

٭٭٭٭٭
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َ ہل کہٌق
اً ٓٞہٌف الہٛي تف ہمیك طھمص کَ خـ ر پۓ

َ ہل کہٌق
اً ٓٞہٌف الہٛي تف ہمیك طھمص کَ خـ ر پۓ
َ کٞیك غف میك ہیك رك ضہٌق
پن قراقٍ کٌ غف ػ بط کیس
َ کٞیك ظیر
مللٍ کیس

ہف مؤوبیك

مللٍ غف میك تیرً شكتَ ہیك قْ مکیك
کٞکَ ٌُر ت مہیك اب ہیك ہف ظٌ شہَ  ،ہیك پن ِكش ِر ضٌُق

شكتَ ہیك قْ مکیك
اً ٓٞہٌف الہٛي

اب ہَ کلف عہٌشا اً مللٍ میرا
یق ت مہٌشً

َ کس طرد
ّ تٌل حبۓ

تھمؿ خٌئیك ت مہیك ؼیر ممکق ہَ پن  ،کٍ ہمیك ہیك گمٌق

َ کس طرد
ہف حبۓ
اً ٓٞہٌف الہٛي

651

ٌُر آئٍ ہَ مللٍ تیري ہر ارا
تیري

ن

ببھٌ

ب ظر

خًؿ تیرا

كم

َ تف ٔس زلاق
کٌش لگبٌ ت مہیك غير اہـ كىء  ،ش ہۓ
ِ

كم

خًؿ تیرا

اً ٓٞہٌف الہٛي

صم ٓٞس ُؾ شہَ غف میك فبیر کَ
َ کٞتَ ہیك مٌتف عکھٌٌُ ہمیك
کیس
لجٛم فبیر کٌ تھٌ ِرکھٌٌُ ہمیك  ،ہل کَ تلصن
تیري رُ ٛکل

ک تٌق اً ٓٞہٌف الہٛي

ٓٞسَ ٕگٌہیك میري

تیرا رُٛاش ٔس تھٌ ؼ تٌرت میري
اكش قٛـ پن تیرً شکھ تٌ اپبٌ جبیك  ،ک ٌُٞقرٌُف خٌق
َ آلٕگٌ
َ تھ
ک ہۓ

پن عکھٌٌُ ہمیك

ٌُر

تف

تل

ٔس ؼ تٌرت میري
اً ٓٞہٌف الہٛي

کٞك

مر طھکٌل سشا آیکھیك تف تل کٞك

کٞتَ خـ ًضکلیك آلٕگٌ ریکھ تٌ  ،میك ہلق ریك کٍ ٓٞہٌق

آیکھیك تف تل کٞك
اً ٓٞہٌف الہٛي

651

تھٌـ لل

مللٍ ىجھکل

گنہگٌش

ہلق

تیري شسهٔ کٌ مللٍ طلبگٌش ہلق
َ ٔس ہَ اؽ آمرا  ،طق لَ اً
تیري جْ کٌ ىجھ

میك طلبگٌش ہلق

مہرٌُق اً ٓٞہٌف الہٛي

َ ہر ّ تٌف میك شہَ ـٌر قْ
َ تھ
ک ہۓ
ظو کَ غف کَ صما غف ِرکھٌۓ پن شب
کلم
ٓ ٞپن غف آة کٌ زل ہمیك ہَ مً  ،ہَ پن ِ

گٞاق اً ٓٞہٌف الہٛي

لعببیك

رض
مق ری ِق
ِ
م
ظو هغـ کٍ کٞتَ شہل خٛوبیك
ز ؼ پن

ٟٓھل

َ راعٌ ال٠مٌق
ہَ پن ظو ٌٍُّ ظو ٓٞہٌف الہٛي  ،ا پۓ
ؔائٍ
ہل ق قٛ

ًـ
ع ِ

کٞك

تف خٛوبیك

اً ٓٞہٌف الہٛي

ٓٞہٌف الہٛي

مللٍ عٌلٍ قٛش کَ ہلق رش گٌ گٛا
َ ىجي کل تلقیؼ کٍ مؤھنه  ،شہلً لٍ سَ شكاق
ٔس مل
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

غف ِرکھٌۓ پن شب

َ رش گٌ
ِا ُک
اً ٓٞہٌف الہٛي

گٛا

652
راعٌ پتجیق
اً ٓٞہٌف الہٛي
ِ
راعٌ پتجیق
اً ٓٞہٌف الہٛي
ِ

ٌُر آئٍ ہَ ہر ُـ ت مہٌشي میق

شك شہَ ہیك لخر شك شہَ ہیك ت ير

َ ٕکٌء کٞتَ ہیك ـٌذ ٓٞ
َ پۓ
پۓ

آة ـٌ ہف تَ ریکھٌ پن کلئٍ لحٌ

مٌُگ تٌ آة سَ آکَ ٌُئٍ کلئٍ

َ تف کہٌق لہلہٌ ک ٞسمق
خـ ر پۓ

ُ
آة ش ًقٔ سَ اـکل ًُتَ لیق

ق ِْ و تً ِر غیف الٞــ آة تَ
ُ
گ
َ ـٌتلق گق
اس ـًـ پن غٛقَ تھ

زل كراعٌ ـًـ ٟٓھٌ ـٌف سَ

رك ضہٌق کَ شپیع پیلي جسکٍ خٌم
َ
تھ

كم

مللٍ

ٌُر آئٍ ہَ ہر اُؾ تلاضش تیري

تھٌ اضؿ سَ گلام  ،پن شپیع کٌ مٌم
خٛیُ ِو خلؼ

جصق

كم ٓٞشبٌ ق طٌلق کٍ ٌُشش تیري

جس سَ آٌُر ہَ پن ضمیق ك ضمق

653
غير ہل تیرً ہر اُؾ کٞـ کٍ رشاض

اً ٓٞہٌف الہٛي مللٍ ّ تٛم تلاض

َ عٌلف تیري ـ ٌِف ِمر ك علق
ر یک ھ
كم ِیشف

تیرا  ،كم ٕکلف

كم و تٌخٌن شب میك ٓٞتف تیرا

تیرا

َ زل قٍ الٌمش ـٌشً ىحق
ٌُؿ ر پۓ
آظمٌف
ِ

جس تَ ري ضُٛگ تٌق نعیر جسٌب

ٌؽ لج ٛمیك ہَ آح
آم خ ِ

َ فیػ الہٛي کَ "اٌُ"
َ مللٍ تھ
حیس

رًق

قیر ركتلق کٍ ہَ نہر ِ خل ِٞٓ ٛیك

قیر فیػ الہٛي  ،قیر ٓٞہٌف ریك
ِ
ِ
شكضه طٌھرن ہَ

ّ تٌُّ

کٌ كم

آق تٌب

ٌُ

ُ ٌِغ

عٛف

َ شكضه طٌھرن
ك ٔس

مًٛق ّ تٌ

ٌُص ك مبضلص کٌ ریکھم اعلٍ ِملق
ىتَ امًؽ جسکل

ُ
لفٌ

َ
کبۓ

َ
ْجٔ ك کٞسٌ ك ًس ت ٛپن ریکھٌ جس

تھٌ ج تٌضً میك لب تٌ كم قٛسٌ ُٛف

654
ؾرس کٌ شكض ہَ آئیك ہیك ضآٞیك

ـٌخٛیك  ،خٌصعیك  ،ساکٞیك  ،ـٌکٞیك

َ
ہَ سُع آح شكضه میك ـٌشً ُؔمٛف
ٌؽ ش قٌء ہل ٕػیْ
تیري ٓ ُّٞکٍ خ ِ

م
گٌم هغـ عہٌ ہل ٕػیْ
اؽ ٕ ِ

ؾرس کَ رف ہل ىخ ظمظ ہر يرر ك ضف
ہل مللؽ

مرٓٞام ضہٌق

ٌُ ہل

َ قبض تیرا آتَ تیرً نہٌق
لبۓ

طھمتَ طھؾ طھؾ کَ تیرً و تٌشؽ حٞف
ت
َ
َ آ ٔسمق ھم
َ ہل ػ ب ِط غف  ،کیس
کیس
غف فبیر
ِ
ک ٞلل

میك كم

م
رُٛا ِش مللٍ هغـ عہٌ

ٌُر کٞتَ ہیك اً مللٍ جْ کو تیرً
َ
ٓ ٞشۓ

ئیق

ُِـ ٓٞآ ٞتھٌ قرؼ نہیك ہَ سشا

مللٍ ٓٞہٌف ریك ہٌ ہَ خللم قگق
ظٌ
ِ

ُ ٌط ؽ

ٓٞہٌف

ُٝکٌش
اتل

ذعمر

ریك
الغٌرؼ

شہَ ٌُقٍ ـٛا ـٌرمٌق فیػ ریك
عقیؼ

الیمق

655
مللٍ عٌلٍ قٛش اُؾ ب ظر اُؾ ب ظر

ؔ شگ ٌُٟہَ مر
َ رش پن ـٌکٞ
آ ُک

سک ِٞٓ ٞہٌف ریك ظو میك شم ک ٞمگق
٭٭٭٭٭
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اً ٓٞہٌف ریق مللٍ ہمیك ٌُر تیري آۓ
اً ٓٞہٌف ریق مللٍ ہمیك ٌُر تیري آۓ
ُ
میرً آقٌ تیري قرقُ ہمیك ہر گھڑي شىۓ
ک
ک
ً
ُ
َ ہیك تیرً رـ سَ
ھبٌ ض لیك زل آئیك كم ل
َ مر طھکٌۓ
تیرا ٌُـ لَ کَ جْ تھٌ کلئٍ ِببھ
ُ
َ تل
ٌُ جضیق کٍ غٛا ء میك میرً ہٌتي جْ ا تھ
تیرً لٍ سَ ٌُ جسب تٌ  ،کٍ غٛائیك ٌُر آۓ
َ آشضك تھٌ ہر رـ ہل ـًـ تیرا
ىجھ

آقٌ

ہَ پن ؾرض آح میري  ،تل قیر پن اب ًُۓ

657

ت
ھ
َ
تیري ٌُر میك میرً پن نہیك آ ٔسمق اب تل مۓ
َ تھمىۓ
َ رؿ ْجھ
َ مٌف للق نہیك تل  ،کیس
کیس
اً جسببٌ راعٌ تیرا ہَ زل آتَ كاى لسکٞ
َ ٌُر ک ٞکَ مللٍ  ،کٌ ہٌ نعرم ٔس لگٌئیك
ْجھ
وت م
غ
ه
ـ
تیرً ین ِش دىبؿر ہَ تیرً ہف ـ
ػ ریك میك خللم  ،تیرا ٔس ب ظر ہَ آۓ
ہمیك فی ِ
پن ہمٌشي زلش ٕػببٌ ہمیك تل ِمً

م

هغـ

صلشت دمحم  ،سَ قراش قْ کل آۓ
تیري
ِ
شہیك فیػ ریق ٌُقٍ  ،ضہٌق ُؾ ضمٌق ٌکٌق ہیك
میري ہر رعٌء میك مللٍ ٔ ،س ٌُـ تیرا آۓ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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بصھاف دٍں ظسھارا  ،امی ٌؤٌْںی پاكرا

بصھاف دٍں ظسھارا  ،امی ٌؤٌْںی پاكرا
اٌالؾ ٌا ےھچ ًِصٔ  ،جْة ٌا ػٕ پسھارا
بصٖاف دٍں ظسھارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
خرضة ٌا ىو اٌاـ ين پہْچي گَا خقو
پُؼاين چوٌخا ےسھ ٌوىل ھبي كٔ رضو
نَوا ےسھ ِوارٔ  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
راخة ٌا ےھچ ُيب  ،يًل  ،ےھچ فاٌة ےن چنی
دًهھي ےن روش ےھچ اپ ےن ٌوىل خعَ خعنی
اے پْجنت ان پػَارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا

659

کصات دياؤ رات ٌا  ،دف ٌا ظھكاٌْو
ٌؤٌَ ين رری رواھي ٌا نصات ھبالٌْو
دف رات امی گضارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
ظإً ٌا ےنمه پَار يس ٌوىل بھٹاؤات
چاكي ےن ےنمه يمل ان ىلٍٕ نھالؤات
ََ
ذرٔ بْا ظخارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
ٌوىل ِو ای خعنی ِو

اكاز

اید

ےھچ

مغ ےن باكء ِو ٌامتي اُساز اید ےھچ
اِعوں ان كھخا دھارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
ھج ان كسـ ےن چوٌخا  ،نصات مهںی ظالـ
حص بة ےن اھين چوٌےس نمي اھْا ا ٍالـ
دؿ نمي نصے گوارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا

661

پڑھخا ھتا پےلہ بُت امی "ابيق رھو ظسا"
هكػَػۓ ےھچ اج اپےج " رب افقو اجلضاء"
ٌوىل ےن جو ھٌلرا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
جْة ٌا ھاـھت ھتاٌعو دؿ ٌا ےھچ امی ٌلںی
ےنمه ھن ھبوىعو نھيب ٌوىل بصھاف دٍں
ھص اؾ ان ھچو ظہارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
ےنمه ھبي روفة لاھصة ٌوىل بالكےيئ
دؿ ٌا ےھچ كىوىو ھگْو زایرة نصاكےيئ
جْة ان ےھچ ھج نَارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
حصة ےن يافَة ٌا اے يايل كسر رھو
لُب ان پاؾ ظإً ٌا ػاـ ك حسص رھو
ك د زابں ےھچ ٌارا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
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ٌوىل ھوے يس اپ ھچو اكا ھبي اپ ھچو
ٌوىل بصھاف دٍں ان جمي ابكا ھبي اپ ھچو
ٌوىل ان ھچو دالرا  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
نصجو خعايم ٌسح ھج ٌوىل ين ھص ھگڑي
مغگنی اےج ھتيئ گَو ا ٌصرَٕ پڑھي
دؿ مغ يس پارٔ پارٔ  ،بصٖاف دٍں ظسھارا
٭٭٭٭٭
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َ میك نہیك لٝت مللٍ
حبۓ

ہف

یمکل

تھمى

َ
پن ٌُِب تگ

َ میك نہیك لٝت مللٍ
حبۓ

ہف

یمکل

تھمى

َ
پن ٌُِب تگ

اؽ ُـ تھٌ نہیك شاجٔ مللٍ

ہف

یمکل

تھمى

َ
پن ٌُِب تگ

اً کٌش کلئٍ آ ک ٞکہو رً

ٔشریػ

رُٛاش کٍ

ہَ جشرت مللٍ

ہف

مللٍ

یمکل

تھمى

ىتَ ہیك
َ
پن ٌُِب تگ

آشاـ ك ـکلف ك شاجٔ ك ؼیق

َ تیرً كزلر سَ كأطنن
تھ

کیلق آة تَ کٍ شخلٔ مللٍ

تھمى

تیري ٌُر رؿ

ٌُٟٓئٍ ہَ

ہف

یمکل

َ
پن ٌُِب تگ

آ ٔسمق ہیك شكاق ِاف آیکھمق سَ

ہَ ـٌؼ نۂ قرقُ مللٍ

ہف

َ
َ رُکي ک ٞزلش ہلتَ تھ
ْجھ

واہلل

َ عہیك غبیٔ مللٍ
اب کیس

ہف

یمکل

تھمى

ُ
اج تؾ
یمکل

تھمى

َ
پن ٌُِب تگ
َ
ک ہۓ

َ
تھ

َ
پن ٌُِب تگ
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َ
اؽ آس تھٌ ہف تھٌ آِب تگ

حؿرت میك قٛمیلسٌ کٞتَ

َ ہیك ٓ ُّٞمللٍ
اب زل مۓ

تھمى

كم

تیري

ـًمٌ

کٌ مت ظر

ہف

یمکل

ِیشف

قٛـٌئٍ

تھمى

َ
پن ٌُِب تگ
ٌُر

آتَ

ٌُر آتَ تیري ش ًقٔ مللٍ

ہف

ؿرػ ٕکٌ
پن اشض ك ظمٌء ہَ
ِ

زكٌُ ہلا غف میك عٌلف ہَ

کہبٌ ہَ نہٌ ن ظرت

مللٍ

ہف

یمکل

یمکل

تھمى

َ
پن ٌُِب تگ

َ
پن ٌُِب تگ

کٌُٛھَ پن ج تٌضً کل لَ کٞ

م
َ
َ تھ
جْ مللٍ هغـ خلۓ

اؽ جشر کٍ تھٌ ـٌػٔ مللٍ

تھمى

ہل طمؿ

ی قٌءِ

عٌلٍ

قٛش

ٌُقٍ ہَ تیري ب ظرت مللٍ

ہف

یمکل

َ
پن ٌُِب تگ

ِاف کَ ہٌ لغـ سَ ہف قْ ٓٞ
ہف

یمکل

تھمى

َ
پن ٌُِب تگ
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ًسکلش

کٍ

مللٍ ؾرض فبل

کجي ہل پن ـکٍ خٛهٔ مللٍ

کٍ زل تھٌ د طٌئیك معٌػ کٞك
ہف

٭٭٭٭٭

یمکل

تھمى

َ
پن ٌُِب تگ

665
رؿ میك تیري صلشت ہَ ٓٞہٌف الہٛي

ُ
رؿ میك تیري صلشت ہَ ٓٞہٌف الہٛي
ہر لٍ پن اض قرقُ ـٛا ٌُ دمحما
َ تف کیلق ہلً ہف سَ خٛا
کہٌق خـ ر پۓ
اب ٌُر ک ٞکَ تف کل کہ تٌ ہلق ـٛا

اب َج َوا نِ ِح ْي َوف َؤا ِد ْي
ُح ْز ٌن ا َ َذ َ

َوا َ َسا َل َد ْم ِع ْي ِمثْ َل فَ ْي ِض ال َْوا ِد ْي

ٞذ لغٌء کیسٌ ہَ تیرا پن شیف
ح ِ

ْج ُٛٛہر رف ہل شہٌ ظو کٌ

الف

ہَ ٌُضم ٓ ٞپن ضسف قرقُ رـ ُٛـ
ِ
ُ
ک
ی
َ إکٌ ٌُـ آ ھیك ہلئٍ تف
ٔس ك تک

لٞضي قلف

ُ
َ شيف
اكش ٔس ک تٌ ا شۓ

ا َ َس ًفا ُي َر ِدّ ُد

جْ تھٌ تیرا پن ؼ تً ٛضکـ میك گھیرا

ت
ل َْوعَ ِ ْ

َو ُس َها ِد ْي

ٍّ ٌُـ تیرا لَ کَ گٞرف کل طھمکٌ
اكش آیکھیك تف کٌُ ٞر ْجھکل زل

ک تٌ

تَ ـؾ ی لیك ِاس ٌُت ٓ ٍّ ٞہل گ تٌ

ي َوالَّ ِذ ْي
ي َوك ْ ِ
َْ ْ
فَ َو َل ُؤ ُه ْم ذُ ْخ ِر ْ

ي َو ُع َتا ِد ْي
ُه َو عُ َّد ِت ْ ِِفْ َم ْح َش ِر ْ

666
اُؾ ـٌؿ ِب تٌ تل نہیك پن کـ ہٌ تھٌ
ح٠ف ظو میك تلشً رف شہٌ
کو حٞذ ِ
عہٌ

ِاظہٌش ہف غف میك تلق اض و ق ِٛ
ُ
ق ِرط لحق ٔس خٌ ْجٌ اس تَ کہٌ

الس َما ُء عَل َْي ِه َو ُّ
َب َ
الد ْن َيا َم ًعا
ت َّ
ُ ِ

اب َو ْال َ ْط َواد
َوالْ ِج ُّن ِِف ْال َ ْه َ
ض ِ

َ میك کٞكق
اً فیػ ریك اب ظیر کیس
َ ٔسلٍ طرػ شكضه کَ خللق
لبۓ

َ گلتھیل سَ حٟھلق
اكش ْجبیلق کل ا پۓ
ٓ ُّٞپن شکي ک ٞمر پن ؾرض ک ٞتھٌ للق

ِب
ت ِب ِه ْم َو ِد ْن ُ
اِ ِن ا ْع َت َص ْم ُ
ت ِب ُح ِّ ِ ْ

َوذَ َخ ْر َته

لِل ْ َف ْو ِز

كاشج ٓٞہٌف ریك کَ ہیك عٌلٍ قٛش

ِِف

الْ ِم ْي َعاد

ػ ریك طٌہر تھٌ ِاف میك خللم گٞ
ہَ فی ِ
ؾجٔ شہَ ہر خٌؿ لمبٌ ہل غير
رعلت کل ِاُکٍ ہر اراء ٓ ٞہَ فخر

ُ
ُ
ک تٌ ـٌف ك صمکُ فیفٌ ک تٌ ا کٍ

قُ َد ْر

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

ْض ِل ال ُْع َّباد
َنف ِْس ْي ال ِف َدا ُء ِل َف َ

667

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

كسيس فصػخٕ گشري گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

كسيس فصػخٕ گشري گَا ےھچ

خق ان دايع گشري گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

گَا ےھچ

گشري گَا ےھچ

ابكا
اكا

ھٌلرا

ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

يامل ان رھرب گشري گَا ےھچ

رمحة ان پَهص گشري گَا ےھچ

ِو

ھٌلرا

گشري

گشري

گَا

ٌوىل ھٌلرا

ين ؾو ة گشري گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

چاُس ےن ظو ج رويئ رھَا ےھچ

ؾرب هكاں اكے ظب نيه رھَا ےھچ

يايل كسر رود رويئ رھَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

اٌالؾ ِوخٕ پڑھي ا رھَا ےھچ

يامل ان ٌوىل چپ ھتيئ گَا ےھچ

دٍَ ان اراكف ىصزي گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

668

ٌؤٌْنی ؾسٌٕ ٌا اكي گَا ےھچ

خضن ان كادؿ ھچايئ گَا ےھچ

ٌوىل جو فصدكس هپْچي گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

دمحم نيه ظب بالكي رھَا ےھچ

اِعوں ان ھسًة چالكي رھَا ےھچ

ٌامت ين ؾف ےن چبھاكي رھَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

جْازٔ ےن ظو جْا ىيئ ےن گَا ےھچ

ظَيف حمو ظوِو ٌويك گَا ےھچ

ھھیات ظالگ پاكري رھَا ےھچ

ٌؼلك نؼاء ھوےهكاں جيئ رھَا ےھچ

جْة ان نَارا ٌا دفَ ھتيئ گَا ےھچ

ديوة ان ٌاىم ےن ٌويك گَا ےھچ
كصاف ان ظإً ٌا دفَ ھتيئ گَا ےھچ

ٌؤٌَ ان دؿ ٌا امسيئ گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ
اٌاـ ان هو ٌا هپْچي گَا ےھچ
بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

669

لاھص ےلگ يس ىاگكي رھَا ےھچ

اٌاـ پُؼاين چويم رھَا ےھچ

يايل كسر ےن ٌويك گَا ےھچ

ٌفقو ےن ٌوىل بْاكي گَا ےھچ

ٌوىل ين ؾو ة ھص دـ يَاں ےھچ

ٌوىل ٌفقو ےن ٌاين رھَا ےھچ

مخعة اهطار ان در گَا ےھچ

ظَف دٍں ػأ ےن ظوُيپ گَا ےھچ

ٌْؿو خق يس كىيگ گَا ےھچ

اٖو كالء

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل گشري گَا ےھچ

٭٭٭٭٭

671

ٓٞہٌف ہٛي مركش ً،شٌؽ اً ہمٌشً ُٛش

َ
َ گۓ
کہٌق تف خل

ٓٞہٌف ہٛي مركش ً،شٌؽ اً ہمٌشً ُٛش

َ
َ گۓ
کہٌق تف خل

ہیك فیػ ریك تلصن گ ٞاكش ـٌتي ملؾ تف ٓٞ

َ
َ گۓ
کہٌق تف خل

حؿرت میك امٌمٌ تف اً آقٌ ـٛھٌشً ہل
ہَ ؼ ت ٛقلؾ ٓ ٞزل تف مللٍ ُٛھٌشً ہل
زلش ہَ كہٌق پتجیق اكش زلش ہَ امٌـ ال٠مٌف

َ
َ گۓ
ضہٌق تف خل

َ مللٍ
َ رعٌء ہر ُـ مؤمق کَ لبۓ
کٞتَ تھ
اؽ ُـ پن کبھٌ تھملَ رف شات ہمیك مللٍ
َ
ٌُئٍ کَ ُٛؿ مللٍ ہمیك ركره ًُتَ تھ

َ
َ گۓ
کہٌق تف خل

َ ـٛا ہر آق ٌُقٍ شہل اً مللٍ
َ تھ
ٓ ٟھۓ
آٌُر ق تٌهٔ

ُؾ ہل طمؿ ی قٌء مللٍ

َ کہیك مللٍ تف کل
اب کیس

شصلاف اہللِّ ِّ

َ
َ گۓ
کہٌق تف خل

671

جشرت تھٌ ٟٓي رؿ میك ؽ تٌقُ کٍ تیري مللٍ
اكش آح لگق ہَ ٔس ضٌُشت کٍ تیري مللٍ
ُللا لل

ہمیك مللٍ ر ِش شكضه طٌھرم

َ
َ گۓ
کہٌق تف خل

َ ش ًقٔ تیري اً مللٍ
ہف تھمؿ پن ٌُِب تگ
ُ
رف شات شىۓ گٍ القٔ تیري اً مللٍ
َ ّ تًل ہمیك مللٍ
ہف ظیر کٞیك کیس

َ
َ گۓ
کہٌق تف خل

َ ہمکل
فیػ الہٛي سَ خٌئٍ تف رً کَ گۓ
َ ہمکل
ہف ـٌف ُٛش مللٍ تف رً کَ گۓ
اً مللٍ جسب تٌ کل قٛملق میك ـٛا شکھ تٌ
٭٭٭٭٭

َ
َ گۓ
کہٌق تف خل

672

پن ُ ٌِـ
پن ُ ٌِـ

مللٍ

مللٍ
دمحم

دمحم

ہٌ

ہٌ

ِاطنب تٌق

اطنب تٌق

آٌُ

آٌُ

تل ٌُر ہمکل اً مللٍ کہٌق
َ
زلسٌ  ،غمٌ ٌُ کلئٍ اير ٌُ گہٌق آٌُ
ِ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ کہٌق کہٌق آٌُ
کہٌق آٌُ

تیري ق طٌلق سَ ہف نہر كش ك تٌب ہلۓ
تیرا

كك تلو

ل تٌ

اكش

کٌو تٌب

ہلۓ

تَ قک ٞہف شہَ کلئٍ تھٌ امتجٌق آٌُ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ
َ نۂ ہف ضہٌق کٍ قکٞكق میك
ِگھرً ہلۓ تھ
ًُلق ً ،ضکللق  ،آقٌت کَ اُٛھیركق میك
ٕکٌشا جْ تھٌ مٛر کل كہٌق كہٌق آٌُ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ

کہٌق

کہٌق آٌُ

کہٌق

کہٌق آٌُ

673

ہر اُؾ ًسج ٛك ًطہ ٛمیك مللٍ تل ًطہلر
ہر اُؾ ق تلو ك ىخراب میك ہَ تل ملزلر
ب ظر تل ہٌ تل اً مللٍ ٌکٌق ٌکٌق آٌُ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ

کہٌق

کہٌق آٌُ

ُ
ْجي ہٌ سَ مللٍ ہَ قٌتف رعٌتف اىـًـ
َ جْ کٞیك هغلر ك ِق تٌـ
ؼ تٌرتلق کَ لبۓ
ُ
تیري ہٌ رھق ہَ لگٍ  ،تیرا ہٌ رھ تٌق آٌُ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ
زل مر

ٔسجٛم

َ ُّٓٞ
تیري آٌُ زل مۓ

یمٌـ ہل گبٌ ركتلق ضہٌق کٍ قْ خٌجٔ
َ
َ ظٌ رش ج تٌق آٌُ
كم زلش ٕػیْ ہَ حبۓ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ

کہٌق

ؔ

کہٌق آٌُ

کہٌق

کہٌق آٌُ

674

ؔٓ ٞنہٌء اٌُـ
پن تیرًُؔؾرس و تٌشؽ کَ ُ
َ ىۓ ہیك آ٠ري پیعٌـ
ہمٌشً كا س ػ
لل

ِاغب تٌـ

کو

ٓٞکٌت

تل ٌُر ہمکل اً مللٍ

کٌ ظمٌق آٌُ
کہٌق

کہٌق آٌُ

مٌم شپیع میك پبٌ کٌ تل ہو تٌـ
پبٌ کَ ِ
َ کٞتَ اً مللٍ تل آشاـ
ـٛا کَ كا س ػ
قرآق کَ ـٌتَ میك تل تلل تٌ قرآق آٌُ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ
عًػ کلئٍ حٟھٌۓ تل کلئٍ تھمللق کٍؔمر
ٌؽ ظ ِو فیػ ریق عٌلٍ قٛش
ٛقٔ ُ ِ
ُ ِ
تیرکٌت

تیري

َ
لبۓ

تل ٌُر ہمکل اً مللٍ

رك

ضہٌق آٌُ

کہٌق

کہٌق آٌُ

کہٌق

کہٌق آٌُ

675

م
زل ریکھٌ مللٍ هغـ کٍ ہر ارا ہف تَ
َ ہٌ ریکھٌ ٕصیرت سَ ٌُشہٌ ہف تَ
ْجھ
لٍ حضلش پن جْ تھٌ تیرا ّ تٌق آٌُ
ِ

تل ٌُر ہمکل اً مللٍ

ہنیضو

کہٌق
ٌُقٍ

کہٌق آٌُ
ش ہَ

ہل ہف پن مللٍ

م

تیرا

خٌئٍ ك ٌُئٍ

هغـ کٌ

لغ ِـ شؾمٌئٍ

ہر اُؾُؔىجْ تیرا ِاف ُٓؔٞل تٌ تَ خٌق آٌُ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ
میك تیري مٛد مرائٍ میك مللٍ حب تٌ تھٌ
ٌؔک ٞپن پن شٌُء لکھ تٌ
نۂ ہٌ ـٌؼ ہَ ـ
ہَ ـک ٞعٌلٍ قٛش ظو کٌ مٛد زلاق آٌُ
تل ٌُر ہمکل اً مللٍ

کہٌق

کہٌق آٌُ

٭٭٭٭٭

کہٌق

کہٌق آٌُ

676

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ
ت
ُ
ت
ک
ھ
ل
گٍ ہلئٍ کیك ہبٌ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

رھڑکق پن غٛائیك رپبٌ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

َ
کیلق ہف سَ اً مللٍ شكتي گۓ

َ
ِکس رٔس ہمیك تف طھمص خل

اب ـٌٔس ہمٌشي زكلبٌ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

َ
َ تھ
تیرً ہٌتي کل مللٍ زل مۓ
ُ
شكضه کٍ اراسٌ کہبٌ ہَ

َ ہیك
اب قیر کل تلظو ر پۓ
َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

کٌ مت ظر

سھیلق میك اتھٌ تھٌ ٌُضم ہَ

تیري ٌُلکٍ تلصن کٞئٍ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

كم تیري ـًمٌ

677

َ رُکي لل آیکھمق تھر تھر کَ
ىجھ

کہ تٌ كم

اب ْجھکل ٕگٌہیك زھلُٜئٍ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

رعلت کٌ سمق كٓٞاف ہلا

ُ
ُّ طھڑ تَ اخٌصً ـٌذ ك لخر

ہر اُؾ کلٍ زلق شكئٍ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

صمشح تھٌ ہلا غف سَ مٛھف

ٌُشكق کٍ ؾمؾ تھٌ مٌُٟٓ ٛي

ط

تیرا ٌُر آٌُ ہَ

اكش خٌُ ٛئٍ شك شك تل ھبٌ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

ہیك عٌلٍ قٛش غف سَ تَ کـ

ُ
ریکھیك زل انہیك تھب تٌ ہَ خگٞ

ہر اُؾ ب ظر تھرائٍ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

678

اتلش کٍ رتلاشیك تلصن ک تٌق

ايير

اكش ًسج ِ ٛاقعف شكئٍ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

م
غ
ه
ُ
ـ جشر لؾ
پن مللٍ

آٌُر

شہَ

پن رؿ کٍ مبٌ مر ّ یببٌ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

ہَ غف سَ خگٌُ ٞشم ٌُشم

ًسکلش

قلف

اب پبض ہمٌشي زكپبٌ ہَ

َ
کیلق ہف کل ٓ ّٟتٌ طھمص گۓ

٭٭٭٭٭

اكش لؤلؤ اـؾ كسٌق

شہَ

رلسٌر

خلل اب شكکل

679

نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي
ت
ن
ھ
َ ہیك ہَ
ِاف آیکھمق سَ آ ٔسم مۓ
نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي
َ نہیك ہَ
کلئٍ اكش غف رؿ میك ش کھۓ
نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي
ّ تٌء ٔس ت مہٌشي  ،ت مہٌشي ہٌ ٌُئیك
ہمٌشً لیلق ٓ ٞت مہٌشً لؽ تٛیك
کسٌ اكش کٌ سک ٞکٞتَ شنہیك ہَ
نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي
َ
او تٛیك رللق کٍ ضٌُق ُؾ تل نہتخ
َ
ق طٌء تل تَ ري ہَ اس سَ تھٌ نہل
کہیك تھٌ جبیك ہف طھکٌتَ نہیك ہَ
نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي

681

ـًمٌ

ت مہٌشي

ِیشف

ت مہٌشا

ٕگٌہلق میك تھرٌُ ہَ ضہرم ّ تٌشا
ت مہٌشي ٕضتجٔ تھًتَ نہیك ہَ
نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي
َ ضش
کبیك کل ش قٌء ري  ،کبیك کل ر پۓ
َ گھر
شبھٌ کل کھًٌُ کبیك کل ر پۓ

ن
تیري ػوبیك ِگق ٌُتَ نہیك ہَ
م

نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي
هغـ عہٌ

کَ ہيرام

ٌُ شب

ہمیك شكضه طٌھرن نہتجٌ رً ٌُ شب
َ رؿ کٍ طھ تٌتَ نہیك ہَ
ٟٓة ا پۓ
نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي

681

م
تیرً غف میك مللٍ هغـ ہَ گٌُٞق
تل شکي ـٌر اُکل ضہٌق ُؾ ہَ رّ تٌ
کلئٍ اكش خٌجٔ ك تٌتَ نہیك ہَ
نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي
ِِِِِِّّّّّّؔتل
زل کلؾ

خٌہَ خل ٛنہتچ تٌ

ـٛا فیػ ریك کٌ رامق ُکٌُٟ
کسٌ اكش سَ رؿ لگٌتَ نہیك ہَ
نۂ ٌُر آئٍ ہَ مللٍ ت مہٌشي
٭٭٭٭٭

682

خٌق میك میري کہٌق ـکلق رؿ میك نہیك ہَ ؼیق
خٌق میك میري کہٌق ـکلق رؿ میك نہیك ہَ ؼیق
ت
ت
ن
ھ
َ ئی ق
َ ہیك ھ تگ
َ ہیك  ،ش ہۓ
آٔسمق میرً مۓ
َ
صمۓ ج تٌق پن ـٌم ریك زل کلخ ک ٞگۓ
رؿ ِببھٌ خٌ شہٌ ہَ ٔس  ،کببٌ نہیك ہَ شیق

میرً ِّییا

َ نہیك ہَ کیلق
َ ِ ،ر کھۓ
کہٌق گۓ

خل تٌ ہَ آح رؿ میرا  ،طق ک ٞپن ہٌۓ ئیق
َ
لگبٌ ہَ کٌّ تٌت قْ  ،تَ شُؿ ك تل ىجھ
َ ِاس ضہٌق میك ـ ٌِم ریك اتلا ِش ًشرقیق
تھ
َ تھٌ
َ كم ِ ،قکٞكق میك ِا ُک
ًضکـ میك آمرا تھ
راتف

جْ
ى ِ

راعٌء
ِ

اظہٌ ِش

ٌصط لیق

683

ُ ٌِـ جضیق جْ ل تٌ آۓ كم ٌُر
ُ
ُ
ریکھٌ انہیك تل تھر اتھر  ،آٌُ غف جضیق
ِ
زلب

ل تکق پن رؿ کل ہَ ـکلق ظو فیػ ریق سَ
َ
َ ِاف سَ اہ ِـ ریك ا یمٌ ِش حببیق
ٌُِب تگ
َ و ت ِـ اـ ٛـٌہٌ
اعٛاء ریك کل مٌش ّ تگ
ُ
جس طرد مٌشا قٌ ُِْٛ ٙش ك اہ ٛجبیق
جْ ـ ٌِم ریك ٓٞھٌف ریق اكش
زلہر تل
ِ
فیػ الہٛي کَ جْ میك ک ٞہر آف لجٛئیق
٭٭٭٭٭

684

َ قٛـ قٛـ کل
خلل ٓٞہٌف الہٛي کَ ّ تٌشكق ٟٓھٌل ا پۓ
َ قٛـ قٛـ کل
خلل ٓٞہٌف الہٛي کَ ّ تٌشكق ٟٓھٌل ا پۓ
َ ؾزـ ؾزـ کل
ؾرس پن مللٍ کَ خٌئیك منببٌ حگٌل ا پۓ
ُ
ػ ریك کٌ اير اتھٌل ؿركش آل ؿركش آل
پن فی ِ
َ ىل ىجبیلق کَ علف علف کل
ج تٌب میك ـٌتي ا پۓ
َ ہف ج تٌضً ٓٞ
ہل ٌُقٍ جشرت زل رؿ کَ اُٛش پن آ ـک
تل لل غبیهٔ ؾرس پن آ ک ٞنہٌل اـ ِؾ الف الف کل
ہزاشكق آئیك اگ ٞزل دىیٔ تل ىکھم آ ّ تگٍ ظو کٍ ٕؿرت
َ سَ قْ شکٌكث ّ تٌل اپبٌ ِہمف ِہمف کل
ہ تٌ کَ ش شۓ
ہل ِ
ب
مؼ ضٌُشت
ص
رً
می
َ
ہ
ك
می
ق
رہ
ه
شكض
را
ی
ت
کَ
ركق
ظ
ش
ی
ِ
ِ
ہل اب تل ّ ت ًٛپن ب ظر شسهٔ کٞك ق طٌء شب ِنػف ِنػف کل
ِ

م
کٞك نیشر اً ظو هغـ ہل خـ تیرً رـ سَ ـٌشي ًضکـ

عًـ کل ْجي تَ ہَ تلکـ کٞكگَ يرھف ضسف ضسف کل

685

ٕػیْ ہل اؽ ب ظر زل تیري یمٌـ ًضکـ ہل عہـ میري
اب کھمؿ ریك ٌُلق سَ پن تیڑي کٞك تلاضش کٞـ کٞـ کل
شہیك ـًهٔ ہمٌشً مللٍ ہَ خٌف ك ركلُ سَ آة اكلٍ
ِرکھٌل ہف کل اً شب نعٌلٍ عہٌ کَ خٌم ك جشف جشف کل
ؔ ُلکلق پن خـ کَ آٌُ
خلل عًمٌ کٌ زؼ پبھٌٌُ جضیق

غٛاۓ مٛجٔ تل کٞتَ خٌٌُ خً کَ اپبٌ قلف قلف کل
٭٭٭٭٭

686

ھچو اپ هكاں ٌوىل  ،ھچو اپ هكاں ٌوىل
ھچو اپ هكاں ٌوىل  ،ھچو اپ هكاں ٌوىل

اے بصھاف دٍں ٌوىل  ،اے بصھاف دٍں ٌوىل
اے ٌوىل بصھاف دٍں اؾ خرش ِو يامل ےھچ

ےھچ دٍَ ھسی ٌا مغ  ،دَُا ٌا ھبي ٌامت ےھچ
ؾسٌو ا فصايق ِو ےب خس ےھچ گصاں ٌوىل

هپْچا ےھچ اٌاٌَة خرضة ٌا بصھاف دٍں
روش ھتاات ےسھ جويئ خْة ٌا كٔ ظَف دٍں

ےنمه ھبي بالكي ىو ھچو اپ هجاں ٌوىل
لگضار بصھاين ٌا ا نَوي ادايس ےھچ

ےب رّگ ےھچ ظب ھپوىو  ،ےب نَف فقا يس ےھچ

ٌومس ٌا ربَى ين ےھچ ا اكي رضاں ٌوىل

687

ھج ككت ا دَُا يس ٌوىل ھی نصي رخية
اے ٌؤٌْو ھتي ےب ػم اؾ خرش ين كٔ ظاية
دف رات ٍالٌو ان اِعوں ےھچ رواں ٌوىل
ظوں ػاف يس نصات ھتا ای خعنی نيه ےن مغ
ا ًِصٔ ظين ےن مه نصات ھتا بػپا ٌامت

اید اؤ ےس ھص حملة ھص دـ كٔ امسں ٌوىل
اِوار اٌاٌة يس

اتبْسٔ كٔ پُؼاين

اید اؤ ےس اے ٌوىل كٔ هچصٔء ِو اين

گص چٕ ھچو زٌإُ ين ِوصوں يس هناں ٌوىل
ھج مست ھبي دًهھےيئ ےھچ  ،اكے ےھچ ِوص ٌوىل
جؿوٍص دمحم ين ےھچ يايل كسر ٌوىل

ٌوىل ٌوىل ھص دـ ےھچ ك د زابں ٌوىل

688

ٌوالان ٌفقو ين نص لول بلاء ای رب
ايساےئ ٌفقو ےن نصےج جو فْا ای رب

ےن رانھػ بيْس ظسا ديوة ِو ِؼاں ٌوىل
ٌوىل ا يضادار هكرت ےن رشؼ خبؼو

ھك روفةء اىماھصة ٌا جيئ ےن نصے جسسك
جسساؤ جباكے ےھچ اٌالؾ كھاں ٌوىل
٭٭٭٭٭

689

شکھٌ تھٌ فیفٌ ىجـ میك ىظو حضلش کٌ

.3

شکھٌ تھٌ فیفٌ ىجـ میك ىظو حضلش کٌ
ِببھٌ تھٌ رؿ کل تھٌـ کَ کینن حضلش کٌ
َ رُکي کَ ضہرم حضلش کٌ
قْ شك شہَ تھ
َ ٓٞظو حضلش کٌ
َ تھ
عٌلٍ قٛش کل ر پۓ
تللَ پن قْ ٓٞہٌف ریك مرکٌش اللارع
اً مؤمیلق کَ ملٔس ك غف زلاش اللارع

.3

عٌلٍ قٛش کَ ہٌتھمق سَ ؿسـ ك کَق مً
اكش ق تلو شك ل تٌ کَ ج تٌضً کل شکي رٌُ
ٟٓه کٞ

یمٌ ِض طت ٙكم

عٌلف کٌ

شہیمٌ

ُ
ركتل ق اتھٌ کَ ہٌتي پن ک ٌُٞشہٌ رعٌء

ٌُ شب تل ظیر رّ تٌ قْ مؤوبیق کل
میك صمِب تٌ ہلق تیري امٌُّ ضمیق کل

691

.1

شكمٌؿ شکي کَ آیکھم پن عٌلف کٌ ِیسما
صملو شپیع کل ہٌۓ پن کیسٌ ـؼْ ہلا
َ قٛاء
َ مؤوبیق زل مللٍ پن تھ
آۓ تھ
ُ
ہر لخص کہو شہٌ تھٌ پن شك شك کَ اس خگو
ط
َ
گـ ٓ ٞکہٌق خل
اً ُ ٌِغ قٌ مٌ کَ ِ
كصٌ
اً ٌُّ ٍِ
ِ

.6

پیمیر

َ
کہٌق خل

عٌلٍ قٛش تَ کٌُٛھٌ ج تٌضً کل جْ رٌُ
منببٌ میك اُؾ صم ِش ق تٌهٔ ہلا ّ تٌ
َ ِالہٌ پن ک تٌ ہلا
َ میك للؾ تھ
عکۓ
مٌتف تھٌ مؤو
ٌب جضیق کٌ
ت
ك
می
ك
ی
ب
ج
ِ
ف ب ِط پبٌ کٌ ٔسٔ پن مللٍ کَ ہٌتي تھٌ
تَ اپنہٌء ھجلـ ج تٌضً کَ ـٌتي تھٌ

691

.0

ُ
اً ٌُّ ٍِ امٌـ ال٠مٌق ٌُرـٌ ِم

ریك

شكتَ ہیك آح ُؾ تیرً غٛمَ سَ مؤوبیك
َ ُؾ تل  ،تل ملزلر تھٌ نہیك
کجي شكض نہل

صملو شپیع کل ہٌۓ ہلا قیر میك مکیك
شكضه طٌھرن میك خگو تھٌ گبٌ

َ
ْجھ

ُ
َ
فیػ الہٛي کٍ گلر میك ِب ت ٛآ گبٌ ْجھ

.4

ٓٞہٌف ریك کل قیر میك جس رـ ِل تٌ رٌُ
عٌلف میك اُؾ صم ِش ق تٌهٔ

ہلا ّ تٌ

َ کہو شہٌ تھٌ ِالہٌ پن ک تٌ ہلا
مٌق نہۓ
صملو شپیع سُعه کل ہر اشمٌف لِ گ تٌ
َ
ِاؽ صمش تھٌ ٓٞہٌف ریك مركش گٝش گۓ
َ
مٌتف کٞك کو ىلـ کَ شھیر گٝش گۓ

692

.4

َ
مللٍ د طٌء معٌػ کو کٌُٛھٌ پن رً ـک
َ
حؿرت کَ تل نہٌلل کل ٓٞظو پن رً ـک
َ
ٓ ُّٞپن آ کَ اـکل کٌ ْحُو پن رً ـک
َ
تھملل کٌ تھٌ ہف قیر پن ھٛپه پن رً ـک
رآف زؼ کٍ ًُكت قیلؿ ہل
مللٍ ق ِ
گ ٞپن ہلئٍ قیلؿ تل م هغ ٛحضلؿ ہل

.4

ٌُ شب

ْجؼ حؿ ِ ى
لب
ِ
رت دی ِ

ٌُ شب ْج ِؼ پی ِٔ پبٌ
ٌُ شب ْج ِؼ
ٌُ شب

ْج ِؼ

کیرٌُء

پی ِٔ يرٕضٌ

ٌس پن كقٌء
حؿ ِ
رت ؼ ت ِ
لف
ز ِ

ٛاف
عہ ت ِ

کًُٞ

ؔ کٍ ٌُ شب خل ٛسَ مقیلؿ ہل رعٌء
زلہر
َ ق طٌء
فیػ الہٛي کل غير حؿر کتجبۓ
ِ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ

ٓٞھٌف ریك تف کہٌق ـٛھٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
َ ہیك قْ ت مہٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
عًـ کہۓ

َ تف آۓ
ک تٌ ہَ جْ ٌُر تف کل مللٍ تل آیکھمق کَ ـٌ مۓ
ف ا َ ْن ُت ْم" رعٌئیك ري اكش ًسکٞاۓ
كم ّ تٌش سَ تلطھٌ " َک ْي َ

کہٌ اً قرضُ ٛمیرً ّ تٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
ت مہٌشً قٛملق کٍ خٌؽ سَ تھٌ حضلؿ رّ تٌ ك ریك کٍ ركلُ
اكش اب ت
ٌؽ ُّٓٞ
خ
َ
ہ
ٌ
ٌُ
خ
کَ
لَ
ل
ز
ل
ہ
َ
ش
ہ
کٞ
ٌش
ت
ر
ھٌ
ّ
ِ
َ ہیك شكضي کَ ٌُب ـٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
ک ھل

694

َ ى كل ٛاف کٍ گلر تھر ري
مًٌُ ْجھڑً ہللق کل تف تَ  ،تھ
زل ہف تَ مٌُؿ ت مہٌشً رش سَ ہمٌشي او ت ٛتلشي ک ٞري
ہل تَ عہٌشكق کَ تف عہٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
ُ
زل تف تَ کٌُٛھَ پن ہٌتي شکھٌ ہف اس کَ ىج ِل آ ٞشہَ ہیك
ت مہٌشً ہٌتھمق کٍ كم حٞاشت ہف اب تھٌ ىخسمس ک ٞشہَ ہیك
رللق میك ضُٛم ہل تف ہمٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
ش قٌء کٌ ٌُئٍ رٌُ زل تف تَ كم ـٌٔس یق ک ٞمہؾ شہٌ ہَ
زل ل وظ ٕکً رعٌء کٌ لٍ سَ كم یق کَ رھڑکق رھڑؽ شہٌ ہَ
شگلق میك زلق کٍ ہَ جْ کَ رھٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
ہَ ل تلى ال قٛش کَ تلــ کٍ گل ْٗ کٌتلق میك اب تھٌ ہر ُـ
م
كم آُکي سَ آٔسملق کٍ لٌُٟق اكش ـؿر عٌصمش کٌ كم ك تـ
ِ
ب ظر میك تھرتَ ہیك قْ ب طٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
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ُ
َ خٛوبیك ت مہٌشي
زل ہف پن ىضـ تھٌ اس طرد ہف پن ک ٞـک
ٓٞہٌف ریك مللٍ معٌػ ک ٌُٞہلئٍ زل ہف سَ د طٌئیك ـٌشي
تلق اـؾ آیکھمق کَ ہیك ٕکٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
َ
َ ک ّ ٞتگ
زل ک ٞپن ٌُۓ ت مہٌشي خٌطر كم فیػ ریك کَ لبۓ
َ
َ قٌؿر پن خٛمیلق سَ پن خٌف ك رؿ ِاف پن كاش ر ّ تگ
شھب تگ
ہیك قرض پن جشف ك خٌق ت مہٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
پن شكضه طٌہرم ہَ غیٔ ملؾ ضہٌق ٓ ٞآ ٞشہَ ہیك
نہٌق پن آل نہٌق سَ ٌُل  ،نہٌق م قٛش فبلش شہَ ہیك
ر
قیقیلق کَ ہیك پن اـٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
گًب کٍ ِبیلق کَ ُٛلَ قیر پن ُلکلق کل ہف ْجھٌلیك
َ اـکلق کل تلق لجٌلیك
ىجبیلق کَ عًػ لَ ک ٞہف ا پۓ
َ کو ہل ك تٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
قلؾ پن حیس
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م
غ
م
ه
َ تَ جسٌب ِاف کل
ـ زلسٌ ل
شہیك ـًهٔ پن ظو
پن زل تھٌ خٌہیك كم ہل نیشر  ،خٛا ک ًٞکٌو تٌب ِاف کل
زلسٌ میك رف شات پن گٝاشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
ٓٞہٌف ریك اكش فیػ ریك کل زلسٌ میك غف میك ٕکٌشتَ ہیك
سٌمٌ مللٍ کٌ ٌُـ لَ ک ٞہف اپبٌ ُگٟي فبلاش تَ ہیك
جؔ
َ پن طمقٌق میك کیلق ک تٌشً ـًـ تف ٓ ٞـًـ تف ٓٞ
مل
٭٭٭٭٭
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ـًـ ّ تک ِ ٞشكد

ـًـ ّ تک ِ ٞشكد

ال قٛس حضلش

ـًـ

ال قٛس حضلش
ـًـ

ـًـ

آقٌ

دمحم خٛا

کٌ

تلش

ـًـ

ان ر ّب ا َل َعْ َل ال َّ
َ
س
ری
ا
ہ
ب
ي
ذ
ِ
ْ
ِ
ْ
ٰ
ُس ْب َح َ َ ِ َ
الص َفا َم ْس ِج ِد ال َّط ُہ ْو َر سلم
اِ ٰل َم َح ِ ّل َّ
ٓٞہٌف ریق اً اہـ اللىء کَ ٌُلنہٌش

امٌـ ـؿر کَ تف قرن ك مركش ـًـ
َ ہیك ٓٞہٌف ریق آقٌ ٓٞ
ـًـ ٓ ٟھۓ

ُ
شصمؿ اہلل  ،علٍ  ،غٌجْ ال ظہلش ـًـ

ـٛا

قراؼ

ُل ت ٛشہٌ

ُ ِٛ

پبغٌ

آة

گٌم
اً خللم
ِ

امٌمٌ

خٛائٍ

سَ

آُکٍ اكش غٛمو ِو

کٌ

ک

لیف
ِ

طمش ـًـ

ہلا ہَ تلث کَ رؿ میر زلش زلش ـًـ

698

پن ٌُ گہٌئٍ ٌػبیٔ ہَ أسٌ لجٔ آئٍ

زلاس گف ہیك  ،نہیك زلر کٌ تھٌ سغلش ـًـ

ہَ خٌق ُٛھٌؿ  ،غف اُٛكم  ،آم ك ضاشي سَ
اكش آٌُ آیکھمق میك تھٌ آٔسؤكق کٌ تلش ـًـ
شكاق ہَ اـؾ کٍ صلشت ہمٌشي آُکي سَ غف
كراع دمحم پن قٍ الغٛكش ـًـ
زل ہَ
ِ
ُؔ
لؾ ْجٌت خلؼ ق ؼیف
ہَ سات آة کٍ ق ِ
پن ریکھٌ ج تکو ج تٌضً کٌ تھٌ يركش ـًـ
دمحم خٌم ِظ قرآق پن شكضه طٌھرن میك
سملش ٟٓھبٌ ہیك قرآف کٍ س ظمش ـًـ
ٞھٌف ہٛي
زلا ِش فیػ ریك طٌھر میك ہیك ٓ ِ
َ جس پن شبھٌ خل ٛکَ لضلش ـًـ
ہیك ٓ ٟھۓ
ضٌُشت آُکٍ ہَ چٗ الینس  ،ق تلو ِو زؼ
ت
ھ
َ لجٛم کٞیك  ،دتبٌ ہیك زلش ـًـ
قر شۓ
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م
غ
ه
ـ سَ
ہل آة خللم یمٌ فیػ ریك
دمحم آة ہل عٌٍّ نہیك ہل ركش ـًـ
م
غ
ی
ه
ت
گٌم ٌمس
ـ فیػ ریك آقٌ ہیك ق لو ِ
ت مہیك لجل ِر

ُ
ؾزاء مٌلؾ

اىملش ـًـ

َ قیلؿ ـٛا
لجلر مٛد ك ّ تٌء کٞتَ تھ
ؔ کٌ مقیلؿ ہل ؿركش ـًـ
تلق ہٌ ـًـ
٭٭٭٭٭
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ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ
ركضہٌق کَ كم خٌجٔ شكا کل ـًـ

سک ِ ٞمللٍ ٓٞہٌف الہٛي کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ
غير جس تٌت ك ٓٞکٌت تیري ہل طمؿ
ِ
ظو ٓٞہٌف الہٛي کٍ ی قٌء کل ـًـ
م

ہر ضمٌق کل ہل تیري ق طٌء کٌ حضلؿ
ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

هغـ تیري الغـ الخس تٌت

شق سَ خٌتلق کل ملبٌ ہَ اعلٍ ج تٌت

مللٍ تیري پن اعلٍ ق طٌء کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

غف فبیر میك تھٌ ٓٞاى م قٌـ
ِ

َ تل ِش جضیق امٌـ
ْجي میك ریکھۓ

ظو

کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

أسٌ ریکھٌ پن أسٌ شبٌ تھٌ کبھٌ

تَ نہٌ شكی لیك غف فبیر
ِ
ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

راعٌ
ِ

ك تٛ

الطہٛاء

تیرً ركش کَ اہ ِـ ؾزاء کل ـًـ

کٍ

711

َ
فیػ ریك کٌ مراٌُ "اٌُ" تل ہلا
َ
تَ و تـ تیري ـ ٌِف "اٌُ" کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

ْجي سَ آعلش طٌہري کل تھٌ قراش

قرب قیر

احب تٌش

ْجي سَ آعلش فیػ الہٛي کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

قیر فیػ الہٛي قیر ٓٞہٌف ریك
ِ

َ ہیك مؤوبیك
زلـ کْ ٞخضلع کہۓ

خلٛپن

شكضه

طٌہرن

کل ـًـ

َ آح تھٌ اُؾ خٌ تل ہلا
اُؾ تھ

ِ

ُٛش ک ٞل تٌ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

لؤلؤ  ،ايير ك اتلش  ،غیلسٌ کمٌؿ

تیري ًسج ِ ٛاقعف تل ہَ تَ و تٌؿ

ٌُئ ٍِ ریك کٍ اؽ اؽ ِّ تٌء کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

ہف دىیلق کل نہتجٌتَ راش السًـ

ہف پن ٟٓھ تٌ تھٌ تل زل امٌمٌ ـًـ

ِاس ـًمٌ کٍ تیري ارا کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

712

ٌُر آٌُ ہَ

ہمکل ِیشف

ِٓ ٞیشف شذ ٓ ٞنہٌ

تیرا

کشػ ک ٌُٞزل قٍ الٌمش ہر اؽ ًُ

کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

ٌؽ ش قٌء
تیري قیر کٍ خٌؽ میك خ ِ

تیرً مًٛق میك تلۓ ظ ِو کًُٞ

ٌؽ ش قٌ کل ـًـ
قیر مللٍ کٍ خ ِ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

یمکل اً مؤمیلق پن ِرکھٌۓ خٛا

کلئٍ غف اؽ جضیق کَ غف کَ صما

اس رعٌ میك ہر اؽ مٛعٌ کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

مللٍ ٓٞہٌف ریك تل ہَ ٓٞہٌف ریك

َ حیسٌ ارا تل کسٌ میك نہیك
ا ُک

عہٌ کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

ٌُر آتَ ہیك مللٍ کَ اؽ اؽ کٞـ

رقٔ
َ
زل م ۓ
ِ

ٌُؽ م ظہر قٛـ

ظو کَ ٓ ٞتلش كم رقٔ ك ٌُ کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

پن ّ تٌف

م

هغـ

713

فیفٌ ٞٓ ،ہٌئٍ اكش فیفٌ ِبیلق ضمٌق

َ پن کہٌق سَ کہٌق
ہمکل نہتجٌ گۓ

اف ضمٌتلق کٍ نہجٔ  ،نہٌ کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

تیرا

قبض

الملاُٛ

الیرھٌّنه

َ
جس ک

اللاف

ٞکٌت شؾمٌّنه
ٓ ِ

ٓ ٞيزا  ٞٓ ،ش قٌ ِاس عٝا کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

م
ظو هغـ ہَ ِم ْن ك ُ ِ ّل ا َ ْم ٍر َس َل َم

ق ِْ قٛش کٌ ملللر راعٌ اىمٌـ

راعٌ قٌطمه کل ـًـ
فخر ُؾ
ِ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

شہَ ٌُقٍ ـٛا مللٍ عٌلٍ قٛش

نہٌ شب سَ رعٌ کٞیك ـٌـ ك لخر

ِاُکٍ طمؿ الی قٌ کٍ رعٌ کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

م
غ
ه
َ شہَ
ـ کٌ ر پۓ
نعرم مللٍ

َ شہَ
ِّؔزلسٌ ِاُکٍ لبۓ
ہف تل ـٌکٞ

مللٍ مللٍ کٍ ہر اُؾ ُٛا کل ـًـ

ظو دمحم پن ىکھم غللن ك ـًـ

٭٭٭٭٭

714

ػٕ دمحم ين فصايق يس دىوں حمضون ےھچ
ػٕ دمحم ين فصايق يس دىوں حمضون ےھچ
ػٕ دمحم ين ذنص يس ٌؤٌْںی ٌٍَوـ ےھچ

ظَف دٍں ان ىًو ان هچصٔ نصي ےن اید ےن

لگؼَ ديوة ان ھپوىو بط خضن يس الؿ ےھچ
ػٕ دمحم ےن نصي ےن اید ظب اھو اىوالء
أ ان ًِصٔ ھبصے ےھچ ےن لكَجٕ چاؾ ےھچ
كسظَاں خرضة ٌا ےھچ هپْچا دمحم ػأ جو
جْة فصدكس ٌا يامل رويش ِو ياـ ےھچ

دك ان لُب ھی چويم ےن دمحم ين جبںی
ےن ٌالئم ھی نصي جعيمي ےن انصاـ ےھچ

715

ػٕ ٌفقو ػأ ان مه ػاف ےن ِو ر ِوص
َ َ
يايل كسر ان ٌؤٌْںی پص اف گٓت اخعاف ےھچ
يمل ان ىلٍة نھالای ےن جٌلرا فَـ ان

رمحخو يس ٌؤٌْںی ظب ھتيئ گَا ظریاب ےھچ
ػٕ ٌفقو ين الاية ٌا ےھچ رب ين بْسگي
ھج نصے اكصار ھی رسوے ين لَْة پاؾ ےھچ

ػٕ ٌفقو ين ٍاليم ٌا رےه ا زُسگي
ھی ٍاليم ان ظبب ا گصدِو ازاد ےھچ

جو ثو چاےه گص راليص ا فْاء ان دار يس

جاُےج يايل كسر ان انـ ِو اكصار ےھچ

ػٕ ٌفقو ين بلاء ےن لول نص َر ُّب اىو ی
هجاں حيم ابيق رےه مشط ك مقص افالؾ ےھچ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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اً ٓٞہٌف الہٛي اً ٓٞہٌف الہٛي
م
غ
ن
ه
ـ کَ لٍ ٓ ٞہٌ ہَ غٛا
ظو
اً ٓٞہٌف الہٛي اً ٓٞہٌف الہٛي
ہل کہٌق مؤوبیق کَ خٌجٔ شكاق

َ غف میك ہَ ِّصرػ
آ ُک

ُ
فیػ الہٛي

ہر ّ تٌق میك ہَ ِؿرػ ٓٞہٌف الہٛي
َ ہیك
ر پۓ
ًسجٛیك

اكش

تُ
مِّ ا ہِّ

کٍ ہر رـ ُٛاء

ىخراب صمئٍ

ہلئٍ

َ اب كم کہٌق کھم گبٌ
آة ضپیٔ تھ
غف سَ ىخزكف ہَ خٌمعه فیمنه
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َ ہف
َ ش ہۓ
ہر گھڑي نبت ظر آ ُک
َ ہف
آُکي تھر تھر کَ رُٛاش کٞتَ تھ
مٌم ل قٌ
اب کہٌق طھٓ گۓ
َ ہل اً ِ
ج
َ كم عٌصمش کٍ ى لضیك
تھملیك کیس
َ ْجٔ پن خللم ٔضیك
جس میك آة تھ
لجٛم كم فبیر

ٌُر آٌُ ہَ

کٌ

ًسکٞاپن ہر اؽ کٍ طرػ ریکھ تٌ
رػ رُٛاش ہر
م ِ
آُکٍ ٌُر

َ
رْ ج ب ۓ

اُؾ

آئٍ ہَ ہر اؽ ارا

کلئٍ ی هصیر
اؽ

کل

ْخس تٌ

ب ظر
کلئٍ

ہل

معٌػ

َ
قرمٌ پۓ

ضہرم

إٓکٌ

َ
ِرکھً پۓ

رُٛاش

کٌ

آمرا

718

غیمنن

تلش

ہَ

شكضه

ال طٌھرن

َ لطػ کٍ اؽ ٕگٌم اؽ ٕگٌم
کتجبۓ
ٌؽ ش قٌء
اكش رھلؿ لج ٛکٍ ہَ خ ِ
جْ ّ تٌق کٞتَ ہیك ْجٔ پن فیػ ریك
گلٌُ خللم یمٌ
َ ہف
آ پۓ

آة ہل

ٌُ الی لیك

عًملق پن اجسٌق ک تٌ

َ ہٌ تلــ سَ ہَ پن رعٌء
آ ُک
م
غ
ه
ـ کٍ طمؿ ی قٌء
ہلً مللٍ
َ مقیلؿ ىجلص کٍ  ،ہَ پن شٌُء
ک ٞپۓ
٭٭٭٭٭
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َ مللٍ
ًضکـ میك خٌىت کو آ خٌ پۓ
َ مللٍ
ًضکـ میك خٌىت کو آ خٌ پۓ
َ مللٍ
ہل معٌػ دطب تٌت کو آ خٌ پۓ
مر سف ہَ لیلق ٓ ٞہَ رعٌء آیکھمق میك آٔسمق
َ مللٍ
اكش رؿ میك ہَ خٌُٝت کو آ خٌ پۓ
َ ٓٞہ ٌِف ہٛي کٞتَ ضٌُشت
کٍ آِب تگ
َ مللٍ
َ ہیك پن شكغٌت کو آ خٌ پۓ
ک ہۓ
غمگیق ہیك قْ خ ٌِمع اتلش کَ کیلٓٞ
َ مللٍ
اكش کہبٌ ہیك ًضکٌت کو آ خٌ پۓ
مت ظمش ہَ گ ٞزلاب میك رُٛاش ق طٌء ہل
َ مللٍ
ہل خٌۓ مًقٌت کو آ خٌ پۓ
َ
ُؔ
َ ہیك
ىخراب ك ًسٌخ ٛکَ رش ك ٌُـ کھل
َ مللٍ
شام ُک تٌ ہیك می قٌت کو آ خٌ پۓ
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كم لخر کٍ گھڑٌُق ہل ٌُ ان طٌش کَ لىجیك
َ مللٍ
کہبٌ ہیك پن ـٌعٌت کو آ خٌ پۓ
ٌُر آٌُ ہَ مللٍ كم تلــ میك ِب تـ
َ مللٍ
اكش شب سَ و تٌخٌت کو آ خٌ پۓ
ل
َ پن گ ٞخٌتَ ہیك آ ٔسمق
جْ قبض کَ ہر ٍم
َ مللٍ
ٍّ شكئٍ ہَ ػیرات کو آ خٌ پۓ
َ سَ لگٌ شکھٌ قْ آُکٍ ٔشریػ
فبۓ
اكش ـٌشي

َ مللٍ
عًمٌت کو آ خٌ پۓ

فبیر کَ غف سَ ہَ حُؔ
ٟي آُکٍ ٌُریك
َ مللٍ
اكش آٔسمق کَ ن ظرات کو آ خٌ پۓ
َ رعٌء آة کو ٓٞکُ رً خٛاٌُ
َ تھ
ر پۓ
ُ
َ مللٍ
َ كم ٓٞکٌت کَ آ خٌ پۓ
رش ر پۓ
َ اؽ ٌُش اً ّ تٌشً میرً قرضُٛ
کہو رْجبۓ
َ مللٍ
َ ہیك پن کلمٌت کو آ خٌ پۓ
فبۓ

711

َ تھر سَ
قْ اؽ ب ظر ک ٞکَ رعٌء رْجبۓ
َ مللٍ
ُـ خٌۓ قْ آقٌت کو آ خٌ پۓ
پن عٌلٍ قٛش مللٍ تل ہیك آُکٍ صلشت
ہَ
ٌُ جشر شہیك ـٌر

َ مللٍ
آُکٍ جس تٌت کو آ خٌ پۓ

ٟٓھَ خٌم ك جشف اكش
اق تٌؿ ك

َ مللٍ
سعٌرات کو آ خٌ پۓ

ؔ ہَ نۂ آة سَ مللٍ
مرو تٛم جسٌمٌ

َ مللٍ
پن ہل ـکٍ خٛمٌت کو آ خٌ پۓ

اب

پت
آؿ پبٌ ٓٞ
جی ِق ٌُؽ پن اكش ِ
َ مللٍ
َ ہیك غللات کو آ خٌ پۓ
ہف ٓ ٟھۓ
٭٭٭٭٭
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ٌوىل
ٌوىل

دمحم

دمحم

پسھاري

پسھاري

گَا

گَا  ،اكا

اكا

ٌوىل ظسھاري

ٌوىل ظسھاري

گَا

گَا

ابكا ٌؼفَق گشري گَا ٌ ،وىل ٌفقو ےن ٌويك

بصھاف ادسی

چبھڑي گَا  ،ييػَںی ٌا پہْچي گَا

گَا

اٌاـ اىضٌاف ين خرضة ٌا  ،ظَف ادسی ھبي ھگْا روش ھتَا

ٌفقو ٌوىل ےن دًهھي رھَا  ،خضن ٌا ےھچ ھگْا روای

اػارة نصي ےن نيه امی رھَا  ،ابكايج ؾاخب چاال گَا

بصھاف ادسی يائب ھتَا ٌ ،ؤٌْںی

بط

روات رھَا

دؿ ين يصفو نصات رھَا ٌ ،فقو ٌوىل ےن ٌويك گَا

دًھكا ٌفقو دمحم ان ظاـھت ،ھتَا بَوے جيؤ منا ظاـھت ظاـھت

خعنی ان مغ ےن ٌامت ٌا ظاـھت  ،زایرت ےن دًسار نَسا ےھچ ظاـھت

ٌوىل ٌوىل گوُےج ےھچ  ،ھج ككت  Bridgeدًهےھ ےھچ

ِوصو ٌَإُ ےن دھوّڈے ےھچ  ،اُھكوں يس اِعوں ك ےس ےھچ

يادة ھتي ےنمه جو دًسار ين  ،ىھكخا ھتا ٌسح رساكر ين

ربَى ين ٌومس اكي ٍقب  ،راثء نمي ىهھےئي ا دااتر ين
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فصايق يس دؿ ھگْو ےب چنی ےھچ  ،دؿ ھن راخة ھن چنی ےھچ
ك ل َْيت
پڑھوں ھچوں ٌںی فيم احلعنی ےن  ،نہوں َيا ل َْي َت ُك ْن ُت َم ْع َ

ٌوىل ھچو اپ ےن ٌاىم ھچو اپ  ،بصھاف ادسی ان كارث ھچو اپ
ن
ٌ 01ا دايع ٌلَْا ھچو اپ  ،جباؤں ھچو ٌوىل ٌںی الھكو جسساة
دمحم ِو ٌمي ےن ظَف ِو ظنی  ،جعب ےھچ ٌفقو ظَف اىسٍَ

ٌفقو ٌا لاھص دًھكايئ ےھچ  ،دمحم ٌفقو ٌا دًھكايئ ےھچ

ا داٌَ ےن پهڑي چيعو مهںی  ،رصاط ٌعخلمي پص رھعو مهںی

جسسٔ جباكي ےن نہعو مهںی  ،خًيت ٌوالؾ فساؾ

ٌوىل ٌفقو اٍم ِوص  ،خبؼو گوانھو نصي دك ِوص

فساء اپ پص ےھچ اھو ےن ھگص  ،يايل كسر ٌوىل اٍم ِوص

ےھچ ا ٌوىل خق ين ذات  ،ھج ےن ےھچ ػم ھت ےھچ بس ذات

لاية ٌا ابُسيه رصيچ ےن ذات ُ ،ساء دےسي ظَف اىہسی زُسأ ابد

ٌوىل ھوے يس

اپ ھچو  ،اكا ھوے يس اپ ھچو

ابكا ھوے يس

اپ ھچو  ،فساء ھتُعو دف اےن رات
٭٭٭٭٭

714

ٌؤٌْںی خميؿںی  ،ھتيئ ےن مغ ٌا خضٍں امی پاكرا
ٌؤٌْںی خميؿںی  ،ھتيئ ےن مغ ٌا خضٍں امی پاكرا
هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

روۓ ےھچ مغضدٔ ِ ،الك اُھكون يس رون ان دھارا
هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

مغ ِو جواال ٌهھي نَوو ھپاٹو  ،ھص لصؼ اگ ِو اھٹو ػًيو

الگي دؿ ٌا

اگَ  ،ا ےھچ نَوا حمَ ان رشارة

هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

ظوملي نَوي اكي ربَى ين  ،أ بصھاف دٍں ين مخويش
ظالگ

اكُيپ

اھٹا  ،رويئ رويئ ےن ظالگ پاكرا

هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

نَوي ٹويٹ ٌؿَبة ا ھباري ٌ ،صد ك زن ٌا ھتيئ أ ك زاري

ظوھجخو نيئ ُھتي  ،نمي دھریج دھصے مغ ان ٌارا
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ػأ دٍَ يس ھتيئ ےھچ جسايئ  ،ىصزي ريلة ےن ظاري رسايئ

مغ ان لوفاں اھٹا  ،جو ےن ھتو ھتيئ گَا پارٔ پارٔ
هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

أ نَوي ٌَؼَة ےھچ ابري  ،نَوي ای رب ٌؿَبة ااتري
آ
آامسں روےئ ےھچ  ،اپين جاں ھكوےئ  ،ےھچ چاُس اترا
هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

ِالك ظَيف حمو يس جْازة  ،ظَف دٍں ےن ٌيو داغ اتزة
أ ظوں ھتيئ گَو  ،نمي گشرےس ھوے مغ ان دارٔ
هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

ظَف دٍں ھی حلس ٌا ظالای ِ ،و ٌا ھتَا ِو اين ظإً
حلس ان چو

لصؼ  ،دًھكا ريس بصٍں ان نَارٔ

هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

جًضًة ِو كٔ ٌْوص ھتو ھباري  ،چييت ھتي دؿ ان اكپص نٹاري

ظَف دٍں ھی ھگْا  ،رويئ رويئ ھبصا أ ان ًِصٔ
هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

716

جيئ جْة ٌا اپ كظا ےھچ  ،كھاں خو و ان جمصا رچا ےھچ
روش ےھچ ؾاخب زٌاں  ،ػاد ےھچ ظَف دٍں ان دالرا
هكاں ٌوىل دمحم ظسھارا

دؿ ےھچ ٌٍَوـ ىَهَ اے ابري  ،ےھچ جعًل ٌفقو ےن دًهھي

اپ دايع االجو  ،اپ

ےھچ ٌؤٌْوں ان ظہارا

ٌوىل ظَف ادسی ےھچ ھٌلرا

ھتاےئ لول بلاء ػٕ ين ای رب  ،حصة ك يافَة ٌا رےه ظب
ظَف دٍں روش جٌلؿ  ،اھو بُت ےن فصزُسك پَارا
ٌوىل ظَف ادسی ےھچ ھٌلرا

يضمِّ
يضم  ،نھٍےج ديوة ين رسٌة ٌاؔ
منےج ديوة ين رسٌة ٌاؔ

ظْےج ٌارا

خسَ  ،اترا ھتيئ جاےس ھاں كارا َُارا
ٌوىل ظَف ادسی ےھچ ھٌلرا
٭٭٭٭٭
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نہیك تل اً مللٍ تل کجي تھٌ نہیك ہَ
نہیك تل اً مللٍ تل کجي تھٌ نہیك ہَ
قلؾ تھٌ ك تٌم ہَ اُٛھیري ضمیك ہَ
َ کٍ عٌرت شہٌ ہَ
تیري مٛد لکھۓ
شٌُء تیري لکھ تٌ
كم

ن

آكاض

ببھٌ

كم

لہخن

گلاشا نہیك ہَ

امٌمٌ

کہٌق زھلٌُُ ٜلق ك شكطق جبیك ہَ
تل فیػ الہٛي کٍ اٌُ یق کَ آٌُ
ػ ریك ہَ
ـٛھٌشا كہیك ٓ ٞضہٌق فی ِ
کٞكق تیرا

رُٛاش

میك ٌُلکٍ

ٓٞ

ج تٌضً کل ریکھمق پن طٌقُ نہیك ہَ
م

هغـ

کل مبضلص اّ تٌ

ّ تٌ

کٞ

ضہٌق سَ ـٛھٌشا قلؾ کٌ مکیك ہَ

718

تھٌ خٛهٔ میك تیري معز ُٝش ہر رـ
معز رُکي شہٌ ہَ نہیك تل کہیك ہَ
شہٌ اب پن گـ میك مہؾ کلئٍ ٌُقٍ
پن کلئٍ ب طٌشم شہٌ اب جضیك ہَ

م
غ
ه
ـ ہل ٌُ شب كہٌق ُؾ
ی قٌء

قلؾ ہَ ضہٌق ُؾ ضہٌق ُؾ ضمیك ہَ
م

هغـ کَ ضہرً میك ہَ تلش تیرا
ہَ إکٌش جس کل كم کٌقر لعیك ہَ

َ تیري لج ٛمیك اً خٌرـ
پن آِب تگ
ش قٌػٔ کل تیري پن ْجھکل ی لیك ہَ
٭٭٭٭٭

719
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ
ٌُر ُـ ُـ تیري آئٍ ہَ ہمیك طت ٙك ًسٌء
ینش ہر رؿ میك ہَ آقٌ تیري اؽ اُؾ ارا
شكد کٍ و تـ شہٌ ہف میك ہنیضو تل ٔسٌ
كم تیرا ـ ٌِف ـًـ اكش تیرا طر ِض کًـ
تیرا ہر ىلؿ تھٌ ہر هعـ تھٌ اُٛاعٌ ب طٌـ
كصن اؼ تٌر

ًشرات

ك

ہف وكیركق پن اً
تیرا

اجسٌف

پن

ِیشف

راٌُش ٓٞسف

اجسٌف ـٛا

َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

تیرا
تیرا
قرمٌٌُ

721
ٌُل تٌ تل زل عًملق کَ ہر اُؾ ش ْٗ ك الف
َ عہیك تیري خٛائٍ کٌ پن غف
ہف تھً کیس
ہلئٍ رشِیش ٌػبیٔ تیري رش آ خٌتَ
ُ
ت
َ آتَ زل اس سَ ھٌ ِصما ٌُ خٌتَ
مٌ یگۓ
ک تٌ سَ ک تٌ ک ٞگ تٌ ہمکل تیرا اؽجٌ ِض کٞـ
پن ّ تٌق کٞئٍ عًملق کٍ ہَ جشف ٓ ٞتف
ِ
کیلق لج ٛمیك تل نہٌق ہل گ تٌ اً ْخر ق طٌء
ِ
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

مٌم
ِ

و تً ِر

پبٌ اكش تھٌ رف سُعه کٌ

ـٌشا عٌلف غف شخلٔ میك تیري زكٌُ تھٌ
ِ
قٛفبلق میك تھٌ هعٌق  ،اہ ِـ كىء میك ىخشر
َ مللٍ کٛھر
ہر کلئٍ کہ تٌ تھٌ شك شك کَ گۓ
َ ج تٌضم جس رـ
َ ل تک
فیػ ریك مللٍ خل
َ ركتلق عٌلف
جشف تف خلؼ تھٌ  ،لٞضً میك تھ
ِ

ٌُ جسب تٌ کٌ ہر اُؾ لٍ پن ُل ت ٛتھٌ نعرم
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

721
َ ٓٞالَ خللً
ق ِْ و تً ِر پبٌ میك تھ
َ
َ سعل
تلش کَ جشف میلش سَ ؼ تٌق تھ
ًـ آحٞ
ہف عًملق پن خً ٓ ٟھک
َ ـ ِ
تف ـًهٔ شہل رّ تٌ تھٌ

ّ ت ٌِـ

آحٞ

رُکي لل ىجھکل و تٌتَ میك ٕگٌہیك تھر تھر
َ ىپبگٌ میرا م ظہر
اب ج تٌضً میك ىجھ
َ پن شكضه
لبگٌ میرً مًٛق کَ لبۓ
اب د
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

َ ہف کل زللجٌؿ
ک ٞگ تٌ مللٍ ـٛا کَ لبۓ
َ ہف تل رعٌلق سَ تیري مٌى مٌؿ
ہل گۓ
مٌُٛن کَ تیرً اللاف نػف اً ٓٞكش
صیر ك صیراب ہمیك کٞتَ شہَ ـٌـ ك لخر
ل
َ کٌ اؽ اؽ راپن
َ تیرً ٍم
ہف پن تھملب تگ
ک ٞگ تٌ زل تیرً رتلاتلق کل تَخ ٛراٌُ
تیري آعلش میك ُل تٌ تھٌ ضمٌپن ـٌشا
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

722
ٌت ؼ تٌرت کَ یمٌـ
رھلُٜتَ ہیك ْجھ
َ می ق ِ
شكئٍ ہَ ْجھکل
لـ
ت ِ

عٌصمش

تل قٌغلى ل تٌلٍ ِ ،اٌُـ
ْجٌٌُ

كم

جسببٌ

لجٛن

َ پن كم ـٌف تیري اہ ِـ ؾزاء
کبھٌ تھملب تگ
تیرا خٌئٍ  ،تیرا ٌُئٍ  ،تیرا ہًسٌف

ٔشر

كہٌ ـٌٌُت ِرکھٌٌُ ہَ ہمیك عٌلٍ قٛش
م
ٌُر ک ٞک ٞکَ تیري مللٍ هغـ ہر خٌ
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

تھمللق کٍ مر کل حٟھٌٌُ ہَ کلئٍ  ،کلئٍ عًػ
کلئٍ رّ تٌ ہَ تیري قیر م ظہر کل طماػ
ِ
نہر ِ ضٌُشت ہَ دىیلق کٌ نہٌقُ ِا ّ تٌ
كلللو کٞتَ

قٛمیلسٌ میك شہ تٌ حب تٌ

ٌُٓ ُِ ّٞؽ کَ کجي تھمؿ تیرؽ ل تکٞ
فیفٌ ٓٞہٌئٍ ح٠اتلق سَ ل تٌ لٍ ہل کٞ
َ ـٌشي مبٌ
َ لبۓ
شكض ِن ٌُؽ سَ خٌِب تگ
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

723
مر ٔسجٛم خلل آقٌ کٍ ضٌُشت

کٞتَ

م
ظو هغـ سَ تلق اظہٌ ِش عك تٛت کٞتَ

اِِّّنی واہلل

ا ُ ِّح ُِّیک

پن

کلمن

َ
کہۓ

َ
ركتلق مللٍ کٍ ش قٌػٔ کٍ ضمٌُّ لبۓ
ػ ریك ٞٓ ،ہ ٌِف ر یك مللٍ کٍ قیر
زلو تٌ فی ِ
ُ
ِچٗ پیٔ اہلل ْ ،حػ  ،کٞب ك ًُء کٌ ہَ شمر
اُٛي ِب ت ٛنہٌق صمٌُ ہَ کعنن اّ تٌ
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

مللٍ ٓٞہ ٌِف ہٛي ظو کٍ مراٌُ ہبیٔ
كہٌ تلشاّنه

قٛـٌّنه صلشت  ،صیرت

ػ ہٛي ہَ مللٍ
خٌٔضیك عٌلٍ قٛش فی ِ
قْ کل خٌتلق سَ دمحم کٌ پن خٌئٍ اكلٍ
َ رُٛاش میك نہو نہو کَ زلسٌ کَ آ ٔسمق
ِا ُک
نہٌ کٞتَ ہیك رعٌء اہ ِـ كى کَ ہر صم
ػ ہٛي کٌ ـٌپن
ہف پن ٌُ جشر شہَ فی ِ
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

724
ہٛي کٞتَ

ِّؔ
َ ـٌکٞ
شہب تگ

سک ِٞٓ ٞہ ٌِف
َ
م
ظو هغـ کَ ر ِش ٌُؽ پن ہل ک ٞخٌؿر

اك
ؾرض کٞتَ پن شہب تگ
ك فِ َد َ
َ کو ُج ِعل ْ ُت َ
م
ٌؽ ٌُؽ
مللٍ هضلر ہمٌشا ہَ تیري خ ِ

مللٍ ٓٞہ ٌِف ہٛي حیسٌ مہرٌُف ہَ تل
غٌجْ اجسٌف ہَ تل
سات شسهٔ ہَ تیري
ِ
تل زل ہَ عٌلٍ قٛش عٌلٍ ُٛش کَ حیسٌ
َ کبھٌ ْجھکل اً ٓٞہٌف ہٛي
ہف پن تھملب تگ

٭٭٭٭٭
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شك ک ٞمیك ٕکٌشكق میرً مللٍ سَ مً رك
شك ک ٞمیك ٕکٌشكق میرً مللٍ سَ مً رك
َ کلئٍ تل ِرکھٌ رك
كم خٌُ ٛسٌ صلشت ىجھ

َ ٌُشش ہل ضمیك ٓٞ
اجسٌق تیرً ىجي ٓ ٞحیس
ٌُر آتَ ہیك ُـ ُـ تیرً ال طٌػ اً مركش
َ رُٛاش کَ کلٓٞ
اب آقٌ ًُ رك ىجھ
رُٛاش کٍ ہلق ّ تٌسٌ میك اب ّ تٌس ْجھٌ رك

ٌُر آٌُ ہَ مللٍ تیرا

گلري میك پبھٌٌُ

ٌُر آٌُ ہَ ش ًقٔ سَ تیرا ہٌتي تھراٌُ
َ سَ لگٌٌُ
ٌُر آٌُ ہَ ہر كقُ كم فبۓ
َ ٔس اّ تٌ ّ تٌ رك
َ ہل ىجھ
ک تٌ تھمؿ گۓ
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َ كم ّ تٌشي سٌ ٌُئیك
اب کلف ك تٌۓ ىجھ
َ کب تٌ ھیسٌئیك
شكئٍ ہلئٍ خٌلق تل ىجھ
کٍ ریکھمُگٍ نػهٔ کَ كم رف اكش كم شائیك
اب آة ہٌ آقٌ میرً ہر غف کٍ ركاء رك

َ آقٌ ہٌ فببھٌلل
شكک ٞمیك کھڑي ہلق ىجھ
َ ٔس اّ تٌ ّ تٌلل
اكش قیر کل زلملق ىجھ
ٓ٠رُؾ ًُ ک ٞمیري كشهٔ کل حگٌ لل
یق تیرً نہیك ؼیق کہٌق ہل پن ّ تٌ رك

اہلل میرً مللٍ

م

هغـ کل ـًهٔ

َ ؾجٔ شہَ ٌُ ؾز ك کٞاهٔ
ٌُقٍ ش کھ
ـٌہٌ شہَ ِاس ـٌم کٍ ٌُ شك ِض ق تٌهٔ
کٞئٍ شہلق ٔسبت ٙنہٌ اً آقٌ رعٌء رك

727

ہر رـ تیرً اجسٌتلق کل ٔس ٌُر کٞكق میك
اكش ٌُـ دمحم کٍ ـٛا مٌى غیلق میك
اكش مٛد میك آقٌ تیري قرآف ٟٓھلق میك
َ تھمصي سٌ خگو رك
َ ىجھ
گل٠اش میك ا پۓ

کٞئٍ ہلق اً آقٌ تیري تَ خ ٛمیك دىیٔ

قٛملق میك تیرً ِببي کَ ٌُئٍ تھٌ میك غیٔ
َ ملبٌ تھٌ نػهٔ
ہر ریق کٍ اكش رّ تٌ کٍ ىجھ

اب آقٌ ًُ ک ٞسشا قٛملق میك ِپبھٌ رك

گٝشا ہلا كم كقُ پن کیلق للث کَ آۓ
حؿرت میك تیري آقٌ پن کیلق اب تل ًُۓ
ن

ببھٌ كم شبھٌ ٌُئیك ہمیك کیلق پن ك تٌۓ

َ ٔس آ کَ ؿکھٌ رك
غیٔ کَ تھلل کل ىجھ

728

ع
ٌُؔتل ِاف کٍ خٛهٔ کل ْجٌٌُ
ہر رـ ہر ِ
ُ
اكش آیکھمق سَ خـ ک ٞاف کٍ حؿرت میك تل خٌٌُ
ٓٞہٌف ریك مللٍ

سَ خٛا خلِ ٛمًٌُ

ی هصیر میري ْخش رك خٛهٔ کٍ شضا رك
٭٭٭٭٭
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ـٌؿ ٔسٌؿ زل گٝشً ہَ ہٌۓ
تف کل اً مللٍ تھمؿ پن ٌُۓ

ہر اُؾ گھر میك ہر اُؾ رؿ میك ضُٛم ت مہٌشي ہَ سات
جشف میك مللٍ خٌف میك مللٍ تف سَ ہَ ٌُقٍ ج تٌت
ٕضلش ت مہٌشي ک ًٞمر طھکٌ کٞ

ُـ میك ٓ ٞآۓ ـٌشي رعٌئیك

َ
ق تٌهٔ کٍ تھٌ قْ فیفٌ ىجـ کل غف زلاش ـٌشً خل
َ
َ تھملَ تھل
َ تھ
ہٌۓ كم مللٍ رُکي کَ شق کل ش ہۓ
َ ٌُث کَ اكٓٞ
صمۓ ہلۓ تھ
خٌُ ٛگہق میك زكٌُ

تھٌ ہٌۓ
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َ كم آم کٍ گلْحٌ غٛاء
اتلش سَ تلطھم جْ خـ ٔس
م
َ ركٌُشم لج ِٛم ك تـ تیرا
شم گبٌ آس کَ ر یکھ
اب فیػ ریك سَ اتلش کَ اشمٌق
آٔسمق کٍ لٟتلق سَ ٌؿر لجٌۓ
ٓٞہٌف ریك کَ غٛقَ ؾرض ہَ فیػ الہٛي سَ نہٌ
قیر میك آٌُ

َ ہف کل کلئٍ ہمٌشا نہیك
تھٌ مۓ

تَ خ ٛہَ
قٛمل

کٍ

قٌؿر ْج ِؼ دىیٔ

تیرً

غیٔ کمٌۓ

٭٭٭٭٭
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َ شب کَ زلاش میك
ک تٌ ل٘ ہَ پن کو خـ ر پۓ
َ شب کَ زلاش میك
ک تٌ ل٘ ہَ پن کو خـ ر پۓ
َ لج ٛؼ تٌش میك
ک تٌ خٌُ ٛخٌ کو طھٓ گۓ
َ
گۓ
غیٔ ٔضیك ہل

ٓٞہٌف ریك حضلش

مللٍ ٕکٌشئٍ

شہلق

تلق ٌُش

ٌُش میك

ضپیْ ٕکٌشك اُؾ ٌُش – ظٌ میك آ خٌكً خٌق
ک تٌ اب نہیك ًُلگَ ہلق اض ظراش میك
کٞئٍ ہلق ٌُر

ہر گھڑي كص ِن مبیر کل
َ ل تـ ك نہٌش میك
ملبٌ ہَ شكسٌ ىجھ

ىجھکل پن تھمل تٌ کبھٌ ْجي سَ كزلر ہَ
ن ظرم تل ٔس ہَ رشٌُ سَ آٌُ ظمٌش میك
شق تٌش تَ و تٌؿ تھٌ

ک تٌ

اِیسٌـ

تھٌ

عٌـ ہَ تیرا ؿسؽ صعٌش ك ک تٌش میك
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اجسٌف تَ

ظمٌش

ہیك

اہ ِـ

كىء ٓٞ

اـکلق نہیك ہیك شکبٌ پن ل تـ ك نہٌش میك
مٌّ ت ٛظو ٓٞہٌف ریك اً فیػ ریك ؿركش
َ خٛا تیرً خٛهٔ گٝاش میك
ہمکل لکھ
ٓٞہٌف زؼ کٍ فیػ ہَ عٌلٍ قٛش قبٌ
ىلت ہَ ظو میك اپبٌ زل ہَ سكال ً قٌش میك
فیػ الہٛي کٍ ہر ارا ٓٞہٌئٍ قبض ہَ
ْحكیر زل ک ًٞكم گ تٌٌُ ہَ زلاش میك
ٔسبت ٙمیري ہَ طت ٙك ـٌـ ٌُقٍ شہل ـٛا
ٔسبتٙ

ہل

ًشتجٌب

پن

ٓٞكشرگٌش میك

ؔ کل ؿسؽ تف سَ ہَ اً ٌُؼ تٌف ریك
ضپیْ
کٌُٞ

ظمٌش

گ

لصق

٭٭٭٭٭

جْ

کو یمٌش

میك
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ھگْا اید اكے دمحم ػٕ رسو

ھگْا اید اكے دمحم ػٕ رسو

ھٌلرا ھگْا كاھال ابكا ےن رھرب

ِوص اكے ٌوىل ٌفقو ٌا ےنمه

بصھاف اىسٍَ ابكا ان هچصٔ اِو

ےھچ حصًنپ ٌا دايع ٌفقو ػهنؼأ

ےھچ بصھاف دٍں ػٕ انـ مهرس ےن دىرب

ےھچ بصھاف دٍں ػٕ ان دؿ ان ظهون

اٌاـ اىضٌاف ان

دھكاكي ےھچ رك ٌا ىهھي ظَف دٍں ھی

ِو

ان ٌوٗص

ےھچ پوات ٌفقو ين يايل كسر

ػٕ بصھاف دٍں ھی بَاِو ٌا نَسم
اكھٹاای

ٌبارؾ پرس ين ػؤوں ين ذنص

جْازٔ ٌفقو هشا
اكاز ك

ھی

يس

روای

حمبنی

انرث
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ثربؾ ےن ىَوا ےن ٌؤٌْںی اای

كداع نَسا ابكا ےن ظوں ٖخو ٌْوص

فصاؽ ےھچ ػاؽ ا ٌؼفق پسر ِو

ُھتي ھتٍخا اِعوں ھٌلر ذرا ھبص

جعًل ُھتي دؿ ےن جعهںی ُھتي
ھبصاای

خضن

دفَ نصے اداـ يس ػٕ ٌفقو

يس ھٌلرا

جگص

ا ابكا ےن لاھصة روفة ان اُسر

ٌفقو ھی ايپ ےھچ ےنمه ررب

بين گيئ ےھچ جْة جو نَارو كرب

دفَ نَسا ظَف دٍں ابكا ان پاےس
ھگْا اید اكے

ٌال ِو

ا ٌؼفق

يس ِو

پسر

حص بة ان اُسر

جعب نَسم ك ظو ھٌلري فهص
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بسؿ پاين دكدھ پالكي ےن پاال

ےن اػفايق نَسم جعب ےھچ ِوص

دياؤ جو اھوي ھص ٌؤٌَ ےن دًسم

ھك رےسھ اسص اْٖو پریٌو

اُسر

حمبة ان ٌؤٌَ ےن هپْاای

زٌو

جنايت ين نؼيت ظْواري ظْھبايل

خعنی ابَ خَسر ُيب ان ِواظا

ين نَسم ےھچ ػاف يس ك ظو ذنص

ػریٍںِّ
پڑيه ؾيوات دياء نصے ؔ

ُ
رٔ ابيق ٌفقو هشا لول ِادِ ِھرِ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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دمحم

دمحم

کٌ

پن فیمنن

ِیشف

کٌ

ِیشف

ہَ

ہَ

دمحم

کٌ

ٓٞتف

ہَ

ک تٌشً میك

دمحم

کٌ

ْخشف

ہَ

کہٌق ہَ میرً ملىٌُ

زل نػهٔ قْ ہَ اكىٌُ

پن مللٍ ہَ تل ہر سٌء ہَ

َّ
ات ا َ ْع َطا َنا
ُو ُج ْو َد
الذ ِ

كؿَسك کہاں ےھچ ؟ پن کہو کٞ

ہنیضو لطػ ک تٌ ہف ٓٞ

َ کو "ھچوٹو حممل ےھچ"
کہ

َ پن مركش
ؽجْ میػف تھ

ُ
لکھمٕگٌ مٛد میك اُکٍ

ضہٌق لؿ شؾ ہَ پن یق کٍ

قٛاء معسمؼ ٓ ٞہل خٌلق

نہٌ عٌُّ ہَ پن ًق کٍ
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ہنیضو ٌُر
ُ
م
غ
ُ
ه
َ ہَ ٌُئٍ
ـ ا ک

شہل

ٌُقٍ

میك

مللٍ

ـٛا

ٌُقٍ

ْجھٌ سَ پن ٓٞتف ہَ

ہَ كم پن خٌف سَ اكلٍ

عَل َْؼ َنا

اً خ ٌِـ ؿسؽ کَ ـٌقٍ

ْجھٌ سَ خٌف ہَ شاقٍ

٭٭٭٭٭

ھچوٹو حممل ےھچ = بصٖاين

ضل َ ُہ
فَ ْ

ا َ ْو َل
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ٌوٗص

ٌوٗص

آ
الایت ٌْؿو

آ
الایت ٌْؿو

اىٍََ بصٖاف دٍں

اىٍََ بصٖاف دٍں

ٌعًف احلاجات ٌْؿو

اىٍََ بصٖاف دٍں

ٌهرث اىسيوات ٌْؿو

اىٍََ بصٖاف دٍں

خمضن اخلریات ٌْؿو

اىٍََ بصٖاف دٍں

بيعاف احلق نےه ےھچ ػٕ ٌفقو خفص يس

ظوں ػَف ھتو ابكا ؾاخب ےن خعُین ذنص يس
هكوا پڑٖخا ھتا هشادة اِرشاح اىؿسر يس
ای خعُْا ِو ظْاای نصےس ًِصة كرب يس

ظرت ين راجو گشاري نؼف ين جهبات ٌا
ُ
هكوي ػاں يس ےھچ رَٖا لُب ين كل رسٌات ٌا
پهڑي رانےھ ًس ھج ان لُب اٌايم ٖات ٌا
ٌصيض ھتيئ دامئ رَٖا ےھچ لَيب ِوصات ٌا

ٌؤٌْںی ےن نيئ پالای يمل ان يشب زالؿ

دكىة االمیاف خبيش نَسا ظب ےن ٌاال ٌاؿ
ٌويوة خعْة يس خنيش رری ين ظلگي خؿاؿ
نہوو خبيش دًسك ٌؤٌَ ےن رشًٌة ِو جٌلؿ
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امللسس ػأ دٍں بصٖاف دٍں مشط اىسياة
ازيل اِوار يس خبيش حمبںی ےن خَاة

انھكا اِفط ان جواٖص پص ػًاع احلعْات
ؾاؼ نَسم ظب نسك ة ےن ٌٹاكي ظُئات

ٌوـ جمي نَسا دىو اجعازي ھتو نہوو اسص
فصٌاں بصداري ين هپْچا ٌؤٌْںی ذروة اكپص

ٌوىل روش ھتايئ امی رٖےيئ چاٖخا ظب خق ان زٌص
ِو

جووا

نہاں يس نہاں هپْچاای اےنپ ابيق رےسھ ھی ذنص

اپْو احصے زٌںی اكپص مقص

زُسگي خبيش دے ھج ٖويئ ٌوت ان بعرت اكپص

ا ٌعَدي ػاں ان ٌوىل ين ٌعَدي اٍم ِوص

ٌؼلكو اظاں نصي دے ابيق رٔ ھن نويئ فهص

ػًية االِوار يس حمفوؼ ھتا بصٖاف دٍں

ھج ككت دًسك ٍعو فصٌاكے امی ػٕ ظَف دٍں
ِو ان ٌوىل ھتا ھج يس ِو كسيس ھتو ٌبںی

ا خلَلة جاےن اٖو ًٌصفة اٖو ٌلںی
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ىيئ چال ےھچ ًِغ ےن يايل كسر ػٕ ظَف دٍں
ھتيئ گَا الھكو مجى دك ي ػخايب ٌؤٌْںی

فيم جمي اٌواج ٌا چاےل ےھچ ظالگ ےھچ خضٍں

ٌؤٌْںی ظالگ ےھچ خضٍں

دًهھي ٌْوص مغ ِو ےھچ ٌهبو ظالگ انهصٍں
ھتيئ مناز ٌعجس ايوً ٌا ھگْا ھتا خارضٍں
جًضًة ھتيئ ػٕ ٌفقو ٌوىل ےھچ ےب خس خضٍں

ىيئ چال اكُسٖا اكپص ًِغ اھٹاكي ظَف دٍں
هپْچا روفة ےن دفَ ػاں يس ھتَا بصٖاف دٍں

دًهھي ےن اٌو ھچوں ٌںی فصٌاكے ػأ ظَف دٍں
كرب ھتي جْة ِو نَارو ٌںی نہوں ھچوں ابىَلںی

كسس ان اِوار يس حمفوؼ ھتي ھی اٖو دٍں
نَسا ابكا ےن دفَ جس لاٖص پاےس ٌؤٌْںی

ػٕ ٌفقو كسر ان يايل ين نمي نصۓی سْاء

فصش نَسم كرب ٌا ظوں ػاف يس راؾ ػفاء
ےب ٌشايل ا َعو ين مچهے ےھچ ےب خس َظْاء
لَيب اداـ ظاري ين ِوص اكے هباء
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اكا ٌوالان ٌفقو ػٕ دمحم ان

پرس

ےھچ ىلب ظَف ادسی ےھچ ھی ًٌايل ان بسر

ريق ٌا َلودة ےھچ ھی ػٕ ين كسظَة ظری

ےھچ جبية اپين ٌؤٌَ ين ےل ٖص اں ررب

َُة اكپص ػٕ دمحم ان ھتَا رمت اىلصاں
ٖص ٌین پو ي نصے ھی ػاں ان ےھچ خاجة رواں
ُ ِّ
ػریٍں پڑھ جو ؾيوات رب ےن يصض نص كلِ ِ ِاں
ؔ
ات ابس ابيق رےه اكا ٌفقو ين االٌاں
٭٭٭٭٭
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مظ

ہر ِ

زؼ

م ظ ِہر

زؼ

ىج ُِع
ىج ُِع

اتلاش

ٓٞہٌف الہٛي

اتلاش

ٓٞہٌف الہٛي

ًضکًق آكً تل رتلً كاش ٓٞہٌف الہٛي
سٔ
ہَ کسٌء سً ِ

اظہٌش ٓٞہٌف الہٛي

ٌض خل ٛکٍ انہٌش ٓٞہٌف الہٛي
ہَ شُ ِ
خٌج تٌق اؽ ُـ میك رً راٌُش ٓٞہٌف الہٛي

میري کشبٌ کل لگٌ رك ٌُش ٓٞہٌف الہٛي
ًضکًق آكً تل رتلً كاش ٓٞہٌف الہٛي
ہر ضٌُق پن قْ رلل میك سک ٞتیري خٌش صمق
َ رؿ کل ـکلق
َ قیر پن تیري مل
مر کل ش کھ
َ ِمللق
آشضك رؿ میك ہَ ہر آق کٍ میك آ ْجھس
پن قراقٍ سَ ہَ رؿ ا ٕگٌش ٓٞہٌف الہٛي
ًضکًق آكً تل رتلً كاش ٓٞہٌف الہٛي
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َ
کلئٍ کہ تٌ ہَ ہمیك تف طھمص ک ٞکہٌق خـ ر پۓ
َ
َ حبۓ
کلئٍ کہ تٌ تف ّ تٌ رّ تٌ میك ہف کیس
َ
َ رعٌء ٔس ٌُـ تیرا ہٌ لبۓ
ِٓ ٠ر شب مٌ ُگ
َ رُکي لل اؽ ٌُش ٓٞہٌف الہٛي
کھمؿ آ یکھ
ًضکًق آكً تل رتلً كاش ٓٞہٌف الہٛي
آُکي کل پن تیرً ضہر ِم کٍ ٔسٌقٔ ٌُر ہَ
ِعلف کَ اظہٌش میك لٍ کٍ لغٌجٔ ٌُر ہَ
ہٌتي کٍ تیرً پن ہٌتھم کل حٞاشت ٌُر ہَ
خل ٛہلۓ اب تیرا رُٛاش ٓٞہٌف الہٛي
ًضکًق آكً تل رتلً كاش ٓٞہٌف الہٛي
ىضـ ِٔصیر کل تل اؽجٌض سَ خل تٌ کًٞ
ِ
ُ
تَ عہٌشم ہل اسَ ؾزت سَ تل حب تٌ کًٞ
رشر سَ شكتَ ہلً کل ُـ میك تل ھس تٌ کًٞ
ُ
ُ
تَ ضٌُق کل رً ضٌُق راٌُش ٓٞہٌف الہٛي

744

صمشت قرآف ہَ
ـٌپنءِ قرآف میك پن
ِ
ٌُظبٌ قرآف کٍ پن آّ ُِ ٓٞہٌف ہَ
َ قٛس کٍ شْجٌف ہَ
طٌھرن شكضه میك مہک
شكضنء غیٔ تیرا رشٌُش ٓٞہٌف الہٛي
ًضکًق آكً تل رتلً كاش ٓٞہٌف الہٛي
کبٌ ت مہٌشي قیر پن آ ٔسمق نہٌكً تَ جسٌب
کبٌ ت مہٌشي قیر پن آ ک ٞحٟھٌكً ہَ گًب
کبٌ ت مہٌشي قیر پن لیلً تیر ؽ کل ٓٞاب
خٌؽ تیرً قیر کٍ رّ تٌش ٓٞہٌف الہٛي

م ظہر ِ زؼ ىج ُِع

ًضکًق آكً تل رتلً كاش ٓٞہٌف الہٛي
اتلاش ہَ عٌلٍ قٛش

َ ہٌ ہَ آقٌ ٔشر
َ ًشٌؽ ُٛش ك ٔس
َ تھ
حیس
ہُ
ٌُؿر ا ـ اللىء ہَ رضو تٌق پن ہَ ٍہر
ِ
م
ہَ هغـ ریق کٍ ُللاش ٓٞہٌف الہٛي

745

م
غ
ه
ـ ِٓ ٠ر شب ہَ التجٌء
شہل ٌُقٍ ظو
ٌُ کٞاهٔ ٌُ ـًهٔ ہَ دىیل کٍ رعٌء
ؼ ت ِ ٛقٌرش رُکي تیرا كص ِن ٌُقٍ ٓ ٞؽ تٌء
ُ
ركتل مللٍ کَ ک ًٞرُٛاش اً فیػ الہٛي
ًضکًق آكً تل رتلً كاش ٓٞہٌف الہٛي
٭٭٭٭٭
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ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

اً ٓٞہٌف ریك قرقُ میك تیري

م
َ ہیك هغـ ظو کل قْ ہٌ
ک ہۓ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

ظو کل ق طٌء

ک ٞظیر کٍ ىلت تل اً خٛا

علٍ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

مللٍ کٍ اخـ ہَ  ٌُ ،ىخشر

ہل ـک تٌ نہیك ہر گ ٠تھٌ ظیر

ٔس ہلگٍ ٔسلٍ کہو کَ نہٌ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

ْجي سَ تھٌ مللٍ قْ کٍ ج تٌت

ْجي سَ كأطنن قْ کٍ ْجٌت

ہٛاُّ کَ كالٍ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

ملىٌُ
ْج ِؼ

اً

م

هغـ

پبٌ

ِّم ُلک

،

ْج ِؼ
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كم تیري ـًمٌ تھملَ نہیك

كم طر ِض کًمٌ تھملَ نہیك

ہر رؿ میك ہیك تیري ٌُر ٔسٌ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

ٌُر آئٍ ہَ كم تیري ش ًقٔ

ٌُر آئٍ ہَ تیري ہر نػهٔ

تیري رشٌُ ِرلٍ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

عہزارً

ُ
آضشرم ہَ ِاف قْ کَ ہررً

ہف قْ کل كػیٔ ہَ ِاُکٍ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

شّنن کَ ہلتَ زل رعلً راش

ُ
اف ٓ ٞلعیٔ

ہَ ؾرض عك تٛت و تٛكق کٍ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

طٌھرن

ٌُطرم

ٌُر آئٍ ہَ

ـٌرات اخًء ،

ـٌہٛ

ہَ

شكضه

ہَ عٌلٍ قٛش رعلت کَ رھبٌ

ٟٓھک ٞہر ٌُش

اتلاش ہَ ِاس کَ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ
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فبیر کَ

َ
لخ

راعٌ جسببٌ تف

تلصن زلاق

ملىٌُ

م

هغـ

ُ
القٔ

ٓٞہ ٌِف ہٛي کٍ ہَ طٌػٔ
ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

پن طٌػٔ میك ہلگٍ پن کمٌ

ٌُقٍ

ٓٞہ ٌِف ہٛي ہَ

ہل

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

ہر جشف نہٌ کہو کہو کَ نہٌ

کٍ

کہٌق

ملىٌُ

ـٛا

م

هغـ

میك

ہر

خٌ

ركتلق کٍ ی قٌ اب اُؾ ہلئٍ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

فیػ الھٛي

طق لَ تل رعٌء قْ کٍ اً خٛا

مقیلؿ ہل ٔس پن ہٌ ؾرصٌ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

ہف لجْ ًٛجٌ ک ٞاً ـٌکٞ

مللٍ کَ ّبیك ہل ک ٞخٌؿر

ٌُتلسٌ

ملىؽ ٌضٌ  ،ملىؽ یفٌ

ہل طمؿ ی قٌء

َ ہیك
ک ہۓ

ک ٞکَ

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ٌوىل بصھاف دٍں جْة ين لصؼ ےھچ چاال
ٌوىل بصھاف دٍں جْة ين لصؼ ےھچ چاال
ھج ھی ػفلة اےن رآفة يس رسو ےن پاال
اب غ ديوة ٌا ھخا ٌوىل دمحم اپْا

دسص ريس كٔ لُب ان يه كسيس ڈاال
کيئ لصح ھبوىےس ا ػاف ان دايع ٌؤٌَ
ھج ھی ادین ےن ھساً َة يس کصا ےھچ ايىل
َ
اكا لاھص ين ٌشو ھتا ػٕ بصھاف ادسی
ثمي ا ظَف ادسی دمشَ ان کصا ٌھنػ اكال
كين ك جميط ٌا ھت ٌوىل ھی مهُؼٕ اپا

ييٍي ایكوت  ،جواھص ےن در ين ٌاال

751

ابكا ؾاخب ين ُساء کصات ھتا ھص اًک ٌؤٌَ
پَارا فصزدك کيه ٌؤٌَ ےن ھص اں پاال

ھج کےه دؿ يس ا ظَف ادسی ٌوىل ےن ًًِ
ًٍِخو ٌيےس ےن َجيےس كٔ ھج بوےل "ال ال"
راکٗا انزو ےن ًًِ ٌا ھی دمحم ػٕ ھی

يمل يس اب غ ےن ديوة ان کصا ھصایال
َ
کص بلاء لول ػٕ يايل كسر ين اے رب
ھی دياء يس نھيے ارزاؽ ك ًًِ ان اتال

ديوة احلق ان خصـ ٌا ےھچ اٌاں اے حبالح
رٖےج رسٌة ٌا ٌفقو ين کھ ھج ےھچ ٌوىل
٭٭٭٭٭

751
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ
تھٌشي ہَ پن قراقٍ ہف سَ عہٌ پن خٌۓ
مللٍ ٓٞہٌف ریك کل کلئٍ ًُ کَ ىۓ
ُ
ا ٕکٌ كم ضہرم اتلش تھملَ پن تھمؿ ٌُۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ
َ ىجي سَ پن ہل پن ٌُۓ
لکھمق شٌُء میك کیس
لٞضش ہَ خٌف میك اكش لٍ میرً تھرتھراۓ
ُ
شكکَ شکَ پن آ ٔسمق  ،مٌتَ پن رؿ و تٌۓ
ُ
ہلش ك زلاس ہَ گف  ،تَ خ ٛپن غف شىۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ
َ رؿ کٍ ہر ٌُت
َ تھ
ٌٌُُ ہمٌشً ًشٌؽ فبۓ
َ كم سات
ٌُض ك نػف میك ٌُى  ،اجسٌف کٍ تھ
ُ
ُ
ب ظرت سَ ا کٍ ٌُئٍ ٓٞکٌت اكش سعٌرات
ُ
فیػ الہٛي سَ ٌُقٍ ہف ٓ ٞکٞـ کَ ـٌۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ

752
ک تٌ زلب ُٛش ٔشر کل ہَ ـٌتي ـٌتي ـًٌُ
غیٔ کٌ ہَ ک تٌشا  ،قرآف کٌ ہَ ـٌپن
شكؼٔ کٍ ِاس نہٌ کل ک تٌ زلب ہَ ٟٓھٌٌُ
ُ
رتلً زلاب ركتل او ت ٛلَ کلئٍ آۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ
م
ٓٞہٌف ریك کَ كاشج مللٍ هغـ

واہلل

طق لل ؾرض اً مللٍ لب تؾ راعٌ

اہلل

ك ُ ،ع َم ْر َك َط َّو َل الل
َم ّ ِد اِل ِه ْي ِظل َّ ْ
ت
ع
ِ
َ
ظ
ك
رؿ سَ ؾرض مِّ ہَ میك خٛا کٍ کھٌۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ
م
ٓٞہٌف ریك ـٌ ُلکـ مللٍ هغـ ہَ تلش
م
ظیْ کٍ ہل ْجلٍ مللٍ هغـ ہَ طمش

ہَ علف کَ كم ىخزف اكش خلف سَ كم تھر تلش
ٓٞہٌف ریك کَ ہر گق قْ اف میك ہَ ظمٌۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ

753
زل فیػ ریق ریکھمق ٞٓ ،ہٌف ریق ریکھمق
ٌُكف رعٌت ریکھمق شكطق جبیق رکھمق
سًسٔ کٞاـ اكش میك قْ طٌہریق ریکھمق

واہلل

جْ ت مہٌشي ػی ُر الغمـ ِگ تٌۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ

کیلق ک ٞمیك اُؾ مٌُگلق ْ ،جي ـٌ پن کلئٍ راٌُش
ک تک ٞکل ک ٞرً زلہر ن ظرً کل ک ٞرً انہٌش
َ
تیرً لغـ کَ قٌُـ ہیك پن ضملس ك اقمٌش
َ
ـٌُـ کھڑً ہیك رش ٓ ٞقٛملق میك مر طھکٌۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ
مللٍ تل رك ضہٌق میك  ،ىجھکل تل تھٌمَ شکھ تٌ
ضہرا کٍ ٌُُٛتلق میك میرا تھٌ ٌُـ لکھ تٌ
ُ
ٓٞہٌف ریك کَ غٛقَ ٌُلق کلئٍ میك رکي پن
ٌُُٛي ركیرم ٔسبیف ْجي ٓ ٞپن خٌق ل تٌۓ
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ

754
غیٔ سَ کجي ؾرض پن کلٓ ٞکَ خٌـ سَ ہَ
م
میري تل لل هغـ مللٍ اىٌُـ سَ ہَ
ہٌتھمق کل زلص کَ ؾرض ُکل اػیراـ سَ ہَ
رُٛاش رّ تٌ ىجھکل

ِّم ِّبی

میك جْ طھ تٌۓ

مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ
ٓٞہٌف ریك تَ مٌتف ـٌق سَ کٞاٌُ ہر صم
ُ
ت
سک ِ ٞجضیق کَ ـٌتي اف ٓ ٞھٌ ٓٞضیك آ ٔسمق
ُ
سؾ ک ًُٞکٍ ٌُضم ہَ اف سَ زلفبل
اكش ً ِ
َ لگٌۓ
شك شك کَ غیؤق اب میك غف کل گل
مللٍ کٍ ٌُر آۓ  ،مللٍ کٍ ٌُر آۓ
٭٭٭٭٭

755

َ ہمکل ِکھًتَ كالَ
ہٌۓ ًسکٍ کل لبۓ
َ ہمکل ِکھًتَ كالَ
ہٌۓ ًسکٍ کل لبۓ
ح٠ف میك رؿ کل زلسٌ سَ اً مًتَ كالَ
ًضکللق میك تھٌـ کَ ہمکل ـًتَ كالَ
کہو کَ میرً ّ تٌشً اكىر ًُتَ كالَ
ُ
جْ سَ ّ تٛا ہلا شجسٌش تیرا ریکھٌ تھٌ
ُ
اكش جْ تلؿ اتھٌ ٌُـ تیرا تلى تھٌ
َ ٌُى تھٌ
لَ و تٌ تیري میري مٌق تَ ىجھ
اب ِملبگٌ كم کہٌق زل تل ہمیك رّ تٌ تھٌ
اً كلٍ ہف تل اضؿ سَ تیرً ك تٛائٍ ہَ
آُکي جس رف سَ کھلٍ تیرً ت و تٌئٍ ہَ
اب ہلۓ ہف سَ خٛا کیسٌ پن پنہٌئٍ ہَ
قْ رللق پن غف ك شْخش کٍ گھ تٌ طھٌئٍ ہَ
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ؾرس پن تیرً ہیك امًؽ ظمٌء میك آۓ
ک ٞکَ ّ تٌش ْج
٠ـ ج تٌق میك ىۓ
ٓ
َ
ھ
ِ
ُ
ہرام تلش سَ ظیْ تیرا شذ سٌکٌۓ
ع ِ
َ مـ خٌۓ
کہو کَ كام طو تھٌ زلر یمکل گل
ٓ ٞضمیك میك ہٌۓ قْ ؼیق ك ـکلق کھمتَ ہیك
ًس ت ِ ٛح٠ف پن ظو خللم یمٌ ہلتَ ہیك
اـؾ سَ ٌُر میك تیرً پن ٔشر شكتَ ہیك
َ ہی ك
اكش ٔسلٍ قیر سَ تیري لیٕ لبۓ
شم گبٌ آس کو ہل خٌۓ تیرً ہف ٓٞكاق
َ آة اً ٓٞہٌف ہٛي
کیلق ہمیك طھمص خل
م
َ ہمٌشً اشمٌق
اب هغـ سَ ٓ ٞآِب تگ

تھر رعٌء کیلق پن ک ًٞـٌم کٍ ہل طمؿ ی قٌء
٭٭٭٭٭
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م
غ
ك
ه
ـ دمحم خٛا کٍ شف
ہَ

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

ُ
َ
َ كم تل خٌؿ انہیك کٍ لگ
جْ خ ل
ُ
ُ
َ
ہر ِاـٌشن تھٌ ا کٍ طرد ہٌ لگ

ُ
ُ
َ
خللم گ ٞہل تل ِببھؾ تھٌ ا کٍ لگ
َ
ِا ُکٍ حؿرن ِصما پن میرا ظٌ لگ

ِاُکٍ صلشن كہیك ہَ خٛا کٍ كشف

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

م
ہَ هغـ دمحم خٛا کٍ كشف
ُ
ُ
َ
ٌُلق او ت ٛاُکٍ رعٌء گ ٞلگ
َ
جْ ِیشف ک ًٞتل كم گلہر لگ
ً
َ
كم فببھٌلَ ہَ ىلشا زل تھمک ٞلگ

َ
ظو دمحم کٍ سات م طٌھر لگ

ِاُکٍ صیرت كہیك ہَ خٛا کٍ كشف

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

م
غ
ك
ه
ـ دمحم خٛا کٍ شف
ہَ

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

دمحم کٌ ٌُتَ ح٠یك

رؿ پن مٌتَ میرا اكش پن آتَ ی لیك

تف کہٌق ہل اً مللٍ خٛا کَ امیك

ُؔطھکٌلق جبیك
تیري زلکھٕ پن آکَ

ؾرس آٌُ

ِاُکٍ حؿرن نہیك ہَ خٛا کٍ كشف
م
ہَ هغـ دمحم خٛا کٍ كشف

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ
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َ شكضَ ٓ ٞىجھکل ًُ لل سشا
ا پۓ

میري كشهٔ اً آقٌ ّ تٌ لل سشا

َ قٛملق میك ىجھکل ظمٌ لل سشا
ا پۓ

میري کشبٌ کل ٌُش

میرًُؔؿمٛن نہیك ہَ خٛا کٍ كشف

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

م
غ
ك
ه
ـ دمحم خٛا کٍ شف
ہَ

لگٌ لل سشا

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

ًضکللق کل میري خـ کٞك تف شبھٌ

مرُؔطھکٌ ک ٞتیري قیر ٓ ٞہلق کھڑي
َ تل اتھٌ
ظیر کٍ نہیك طٌقُ ىجھ

ٌُر یمکل میك ُـ ُـ کٞكق ہر گھڑي

تف پن میرا ِیقٔ ہَ خٛا کٍ كشف

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

ہَ

م

هغـ دمحم خٛا کٍ كشف

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

َ
تیري ٌُركق میك آ ٔسمق تل نہو نہو گۓ

َ
تیري ٕضلٓ ٞرُکي کَ ہف شم گۓ

َ
َ پن ہف عہو گۓ
غف خٛائٍ کٌ کیس

َ
ٌُر آتَ ہنیضو زل تف کہو گۓ

میري ركلُ نہیك ہَ خٛا کٍ كشف

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

ہَ

م

هغـ دمحم خٛا کٍ كشف

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ
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َ ہیك مللٍ پن ْجٔ اكٓٞ
آح ِببھ

ظو دمحم کٍ ـٌف میك ہَ خللم گٞ

كہیك آكاض زھْ قْ كہیك ہَ خگٞ
ُ
ؔ
ُ
َ قرن نہیك ہَ خٛا کٍ كشف
ا ُک

َ میك مؤمق کٍ ہر آق قکٞ
َ فبۓ
ِا ُک
َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

م
غ
ك
ه
ـ دمحم خٛا کٍ شف
ہَ

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

جْ ٓٞہٌف الہٛي کٍ كم سک ٞکًٞ

َ
َ لگ
اُؾ ك تًب اـکلق کٌ نہۓ

اكش جضیق کٍ مللٍ عہٌرن ٟٓھیك
ُ
ُ
َ ضُٛن نہیك ہَ خٛا کٍ كشف
ا ُک

َ ہٌ آ ٔسم ِگًٞ
ِاُکٍ آیکھمق سَ ك ٔس

ہَ

م

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

هغـ دمحم خٛا کٍ كشف

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

ک تٌ كم مت ظر ہَ جْ مؤوبیك رشو تٌق

ىۓ ٔشریػ مٌلؾ کلف ك ٌکٌق

َ تل ہل اطو تٌق
اؽ طھلؾ تیري ر یکھ

ک تٌ ضمیك ٓ ٞہَ ہف ٌُ کو ہیك آظمٌق

ِاُکٍ ب ظرن كہیك ہَ خٛا کٍ كشف

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

ہَ

م

هغـ دمحم خٛا کٍ كشف

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ
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تل قٛـ شْخن ہلً اً مللٍ ضہٌق
خٌف آ خٌۓ ہر خٌق میك خٌف ضہٌق
تیري قٛشت كہیك ہَ خٛا کٍ كشف

َ ٓٞہٌف ریك کٍ ہٌ زلفبل كہٌق
مہک
ن
ہت٘ خٌۓ ٌکٌق كم کہٌق سَ کہٌق
َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

م
غ
ك
ه
ـ دمحم خٛا کٍ شف
ہَ

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

ُ
ؔ ہٌئٍ میك ٌُُٛي گنن گٌش ہلق
ا ِـ

ظو دمحم کٍ ہر رـ ؾزاراش ہلق

تیري خٛهٔ کٍ تَ خ ٛقرغٛاش ہلق

کٍ آقٌ طلبگٌش ہلق

تیري رُٛ

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

میري غیٔ نہیك ہَ خٛا کٍ كشف
م
ہَ هغـ دمحم خٛا کٍ كشف

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ

م
غ
ه
ـ شہل تف ـٛا ق ٍِ اىمٌف
ظو

ـک ٞتیرا ہنیضو ک ًٞپن ضہٌف

تف سَ لہراۓ ٓٞہٌف ریك کٌ ٔسٌف

تیري غنۂ کل زلمَ امٌـ ال٠مٌف

میريُؔط
ؔجٔ نہیك ہَ خٛا کٍ كشف
ؔت

َ
ْخش رّ تٌ ىجھ

ہَ

م

هغـ دمحم خٛا کٍ كشف
٭٭٭٭٭

گٌم کٞـ
اؽ ٕ ِ
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ٌُر آئٍ ہَ اہ ِـ كىء کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

ٌُر آئٍ ہَ اہ ِـ كىء کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

َ رؿ کل و تٌئیك
کس طرد ا پۓ

ُ
َ اتھٌئیك
غف خٛائٍ کٌ کیس

ظیر

آٌُ نہیك ہمکل

مللٍ

ہلکَ دىیلش

اـؾ نہٌئیك

ٞذ لغٌء کل
شسف پن آٌُ ح ِ

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

َ
آة کـ ْجٔ ٓ ٞخللم گ ٞتھ

َ ٔشریػ رھرتَ
ٌُلکٍ ٓ ٞتھ

َ غٛائیك
مللٍ مللٍ کٍ ر ُک

کٞتَ رُٛاش ہف آُکي تھر کَ

آح ٓ ُّٞمیك خللم یمٌ ہل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

َ
َ تھ
ہ ف ری ک ھ ۓ

َ
تھ

إٓکٌ ضہرم

إٓکٌ ہٌتي ہف

َ
زل م ۓ

مر قٛـ میك ت مہٌشً طھکٌ کٞ

َ
َ تھ
ـٌشً ش ْٗ ك الف تھم لۓ

آُکي ٓٞسَ ت مہٌشي ؽ تٌء کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

762

كم جضیق
شكض

پن

آ ٔسمق نہٌٌُ

م
عٌصمش ك تـ کٌ مت ظر

اكش

آم

كم جضیق

نعرم

کٌ

ك تٌٌُ

لجٛم ِرکھٌٌُ

کٌ

ٌُر کٞتَ ہیك ظو کٍ رعٌء کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

غير اُک تؾ کہو ک ٞگٝاشي

خٌف اقُٛؾ کہو ک ّ ٞتٌشي

لیلق ٓٞ

َ اـکلق سَ رعلت فبلاشي
ا پۓ

َ ىجلس میك ظو کٍ غٛا کل
فبۓ

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

فیفٌ ىجـ سَ کلئٍ ًُل

فیفٌ ًسج ٛمیك اً مللٍ آل

اب کہٌق آ ُکل زھلُ ًٜمللٍ

کلئٍ آتَ

ك تٌل

َ ہیك أسٌ ُٛاء کل
اب ٓ ٟپۓ

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

ُ
اب ہل نہللۓ فیػ الہٛي میك

صمتَ ہل شكضه ال طٌھرن میك

ظو کٍ ضٌُشت ٕػیْ ہل قْ کل

ہَ كظیُو پن طت ٙك ًسٌء میك

اً خٛا ْخش رً ِاس مبٌ کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

تھٌ جضیق جضیق

کٍ

ػیر
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م
غ
ه
ـ کٍ حؿرت میك خٌئیك
ظو
ٓٞظو ىۓ ہیك ہف آ ٔسملق کٌ
ُ
ؾرض کٞتَ ہیك فیػ الہٛي کل
زؼ سَ مللٍ ہمٌشا

م

هغـ

ک تٌ

ٔسلٍ

ّ ت ٌِـ

ك تٌئیك

خٌف خٌؿر ہَ خٌؿر كقٌئیك
َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس
خٌف سَ ہمکل ّ تٌشا

م

هغـ

م
غ
ه
ـ

پن ہٌ مٌلؾ ہَ مٌٌُ ّ تٌ ہَ

مؤوبیك کٌ

رً ی قٌء شب تل میرً عہٌ کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

ٌُضك اش قٌؼ سَ ہمکل ٌُى

آقیلق ًضکللق

عہٌشا

میك فببھٌى

ہمیك ـ ٌِم كاى

ک ُّٞٓ ٌُٞسَ خٌجٔ شكائٍ

ْخش

خٌشي شکھ تٌ پن مہر ك ق طٌء کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

رقٔ
ِ

ج تِ ٛش

کٞاش ہل

تف

رّ تٌ

و ت ِـ ؼ تٌس

حٞاش ہل

تف

ؼ ت ِ ٛكر کٍ طرد ُک ًٟک ٞرً

ػ ریق كم ُللاش ہل تف
فی ِ

َ ریق خٛا کل
ٌُؽ ک ٞر ّ تگ

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس
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ُ
لعببیك اس پن ھتجل مرامر

ہَ ضہیف کٌ ُکٟا كم اتیر

ضُٛگٍ تھر

اب تھٌ ٓ ّٟتٌ ہَ قیر اُٛش

قیر میك شكتَ فیػ الہٛي کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

اً ٔشیف تل لجْ ًٛجٌ کٞ

شكضه ال طٌھرن ٓ ٞتل خٌ کٞ

ٓ ٞخللص ـًـ کَ ھٛپن

ؾرض ک ٌُٞپن آیکھیك ْجھٌکٞ

مٌُؿ لب تٌ تل ظو کٍ رعٌء کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

زؼ اراء ہل هکٌ پن ت مہٌشا

ْخش

ت

ُ
رؿ رکھٌٌُ

ہَ

شہٌ

گ تٌم گٌش خٌرـ

رّ تٌ

لضلش

ہمٌشا

ؾمٌلٍ

ریق ك رّ تٌ میك آة عہٌشا

صمَّ ري خٌف فیػ الہٛي کل

َ تھملیك ٓٞہٌف الہٛي کل
کیس

٭٭٭٭٭
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ہمٌشً آح اكش کـ میك  ،ہمیك تف ٌُر آتَ ہل

ہمٌشً آح اكش کـ میك  ،ہمیك تف ٌُر آتَ ہل
ہر اؽ رف کَ ہر اؽ ُـ میك ،ہمیك تف ٌُر آتَ ہل

َ نہیك تیري رعٌلق کٍُؔگہرٌُشي
ُؔتھً عکۓ
جضیق ای ِق علٍ کَ غف میك كم تیري ؾزاراشي
َ
ؔــ میك  ،ہمیك تف ٌُر آتَ ہل
قٛش کٍ قْ تل
قرفبلق سٌ تیريًُؔضکٌف ہف کل ٌُر ہَ اب تھٌ
ـًمٌ تیري اً ـل طٌف ہف کل ٌُر ہَ اب تھٌ
ؔ
ٕضلش میك ْچ تـ میك  ،ہمیك تف ٌُر آتَ ہل
تیري ٓ ُّٞپن مر شکي ک ٞخٛا سَ التجٌئیك کٍ
اً مللٍ معٌػ ک ٞرّ تٌ نۂ ہف تَ د طٌئیك کٍ
گ تٌہلق کَ پب
ؔغـ میك  ،ہمیك تف ٌُر آتَ ہل
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اتھٌ ُؾ مٌُ ٛہَ فیفٌ ىجـ کٍ شكی لیك تف یق
ؔ
ُؔ
ى
ٕکٌشي خ ٌِمع اتلش کہٌق ہل اً میرً خصق
ُؔ
ؔ
ؔ
م
م
ح
ع
ہ
ْ
عف کَ ـ میك  ،میك تف ٌُر آتَ ہل
كہٌ خٌم ك خًلُ ہَ كہٌ ـٌف ك عہٌهٔ ہَ
كہٌ سعلو ّ تٌئٍ ہَ كہٌ ـ ٌِف کٞاهٔ ہَ
م
ہر اُٛا ِض هغـ میك  ،ہمیك تف ٌُر آتَ ہل
ـًهٔ ٌُ اٌُُ ٛقٍ شہَ عٌلٍ قٛش مللٍ
لف ہَ مٌٌُ ّ تٌ اكش خٌف سَ اكلٍ
نہٌ ممیؔ
ؔ
ت
ہ
كم ِٓ ٠ر شب ِب ـ میك  ،میك تف ٌُر آتَ ہل
٭٭٭٭٭
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اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں

اپين ِو اين ؾو ة اید اكے ےھچ ھگين

اپين ٌوىل ظاليم اید اكے ےھچ ھگين
اپين ٌَھٹي ِوص اید اكے ےھچ ھگين

اپين ھص اؾ ادا اید اكے ےھچ ھگين

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں

ےنمه ٌويك ےن هياں اپ هكاں چاال گَا
ا ٌؿَبت ٌا ھٌلر ا دؿ ان ٹهڑا ھتيئ گَا

ظالگ ين اُھكوں يس اِعوں ابرش ٌشو ك يس گَا

اپْا ٌوىل ٌَاُة ظوان ظوان ھتيئ گَا

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں

اپْا اراـ ين ھج ككت اكي ررب
زو يس چَهھي اھٹا ھتيئ َظهوں ھن نيئ ؾرب
ھوش ٌا نويئ ھن رھَا ھتيئ ھگين ےنمه فهص

نػيئ لصح دًهھےسي ا ابكا ؾاخب ين كرب

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں
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اپْو ٌَھٹو اكاز اكِو ٌا گوجنايئ ےھچ

اپين روػبو اے ٌوىل ھص جگٕ هماكيئ ےھچ

اپين ين جؿوٍصو دًهھي مغ ا اھبصي جاےئ ےھچ
اپْا ٌْؿوص ٌفقو يس جعًل ھتايئ ےھچ

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں

جْة اىفصدكس ٌا ھج ككت هپْچا ےسھ
پْجنت ا دايع ےن ىَوا ےن ظب اای ےسھ
جاـ نوسص ان پالكا ٌوىل يًل اای ےسھ

ٌوىل ےن ھت ككت خعنی دًهھي ےن روش ھتااتےسھ

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں

ھتي ھگين اٌَس فَافة ين ھی دؿ ٌا رھي گيئ
دؿ جيے ےھچ خضن ٌا ػٕ يس جسايئ ھتيئ گيئ
اپْا جاكا يس ٌوىل دَُا اُسھریي ھتيئ گيئ

اپْا ِو ر ِوص يس روػين مچًك گيئ

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں
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ػٕ دمحم ان ٌفقو ظَف دٍں ےھچ ذك اىفلار
اپْا اخعاف مه پص ےھچ اے ٌوىل ےب امشر

اپ يس ٌوىل ھوے ےھچ ديوة احلق ٌا هبار

ػهص ان جسسة جباكي نصۓی ےھچ جاِو ُػشار

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں

ظوں جعب درای ديل ےھچ دًهھي ےن ظب خریاف ےھچ

نويئ نصے بصو ٌگص ػٕ ِو جو بط اخعاف ےھچ
اپين ا ظریجو پص خو ك ٌيم كصابف ےھچ
اپ ديوة ان ظفَْة ان ھوے كبماف ےھچ

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں

ھج ككت دًھكا جْازة ىصزي گَا ظب ٌؤٌْںی

خرش ِو ٌْوص ٖخو ھتايئ ھن دؿ ےن ٌلںی
ےھچ ھگْا مغ ٌا ٌفقو بصھاف دٍں ان ظَف دٍں

يبس خامت ين دياء ےھچ ابيق رےه ا جاِؼںی

اید اؤ ھچو ھگْا اے هشا بصھاف دٍں

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

771
ٌُر مللٍ کٍ ہر رـ ہَ ہر آف ہَ
ٌُر مللٍ کٍ ہر رـ ہَ ہر آف ہَ

َ غف میك رؿ پن ٓٔٞسٌف ہَ
آ ُک

آئٍ ح٠ف ك ٕکٌء کٍ پن کیسٌ گھڑي

َ ہٌ رؿ پن ہف غف کٍ خـ گبٌ طھري
فبۓ

ُ
آکَ قٌغ ٛتَ مللٍ کٍ نع ْ رِي کٞي

ہٌۓ کیسٌ ٌػبیٔ پن آقٌت ٟٓي

ـ
رؿ میك لگٍ ہلئٍ ہَ خلق کٍ اگق

غيزرم ہَ پن رعلت کَ ُکل يرر ك ضف

ضمق

َ ک تٌ رہق
َ ک تٌ قلف اكش کہ
پن ل ک ھ

َ
لؿر میك مللٍ قرضُ ٛقْ ُلمل

َ
َ ہف قْ ُل
ظو کَ ٌُض ك نػف میك تھ
ُ
َ
کیلق قراقٍ كم مللٍ کٍ آ ًٞگل

ُلکو غف میك ہَ زكٌُ ہلا

ُِّکل

َ
آُکٍ ب ظر شسهٔ میك تھملَ تھل
ِ
ٌُ جسب تٌ

کٌ نعرم كم

مٌتف

ٕکٌء

ک تٌ كم خللم امٌمٌ كم نہجٔ نہٌ

ُ
ک تٌ کہلق كم گھڑي جْ ج تٌضم اتھٌ
رُکي مت ظر

کلتخن

تھ تٌ

شم

گ تٌ

ؿشرن

کٍ

ىجٌلس جسببٌ

ؾزاء

كم عہٌرت كم آحٞي لجٛم اراء
لؿر فیفٌ سَ ٌُہر کٍ خٌٍّ ٟٓھٌ
ِ
آیکھیك شكئٍ شہٌ ہلش خٌٌُ شہٌ

771
ػ ریك تَ کہٌ رُکي ک ٞپن ؼ تٌق
فی ِ

شكؼٔ الجل ٛہَ كم قیر کٌ ٌکٌق

اكش انہٌش غیٔ کٌ ہَ ِحٌُٞق

صیر ہلتَ

َ ضہٌق مؤنب تٌق
شہب تگ

ػ ریك ہل نہل ہیك ٓٞھٌف الہٛي
فی ِ
ُ
َ مؤوبیك رُکي ک ٞہر اراء
کہو ا تھ

پن تل صلشت الؿ پن ہیك صیرت خٛا
ہیك پن ٓٞہٌف ریق ٌُ کو فیػ الہٛي

م
ک ٞی قٌء ظو هغـ کٍ لمبٌ خٛا

ؾجٔ ك عٌقیٔ میك شہَ پن ـٛا

ظو کَ قٛملق سَ ہمکل پن ک ٌُٞخٛا

خٌف ك یق اہـ ك ضش ک ٞرً ظو ٓ ٞقٛاء

آة عٌلٍ قٛش میرً مللٍ ہل تف
ُ
ہلق میك ٌُُٛي امیمن کو مللٍ ہل تف

ریق ك رّ تٌ کَ مٌلؾ ہل مللٍ ہل تف
شکھ تٌ ب ظركق میك ِاُکل کو مللٍ ہل تف
مٛعٌ ہل کَ ٌُطـ سَ رعلي کًٞ

َ
راعٌ زؼ کٍ ٕص کٌ زل و تک ٞپۓ
ِ
ُ
لعبیل کَ ـٛا اس پن کلصً ًٟٓ

َ
ہل زلاشي نہٌق اكش شمر میك خل

شب کٍ غللات ػیر الیشر کَ اكٓٞ

ُکل

ركتل مللٍ کَ شكضه قیر کَ اكٓٞ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

ات هٔ رعٌتل ؾرش کَ اكٓٞ

ُ
اس کٌ مركالو عٌلٍ قٛش کَ اكٓٞ

772

ُ
آح فخر الہٛي کٌ مٌتف ہَ

ُ
آح فخر الہٛي کٌ مٌتف ہَ

عہ تٛ

َ ہَ ٌُب ظٌ غٌجْ
ظو کل کہۓ

َ معغٌ المبٌ کٌ مٌتف ہَ
ا ٔس

اكل تٌ

کٌ

مٌتف ہَ

ِمیر گل تٌکلث
ِ

قْ کَ ع قٛم کسٌ کٌ مٌتف ہَ

ُ
َ اـٌشً ٓ ٞآًٞ
خٌُ ٛجسک

َ معخز یمٌ کٌ مٌتف ہَ
ا ٔس

ریق کٌ فخر

کل

ُ
اس ً ِشت ٙكشي کٌ مٌتف ہَ

تیركق کٍ طھٌلق میك ٟٓھٌ ہَ یمٌض

ُ
كلٍ خٛا کٌ مٌتف ہَ
اس ِ

َ كلٍ
ًضکلیك خـ ک ًٞہَ ا ٔس

عٌصؽ يرٕضٌ کٌ

زل کو ضُٛم ک ًٞہَ مُردوں

مٌتف ہَ

773

و ت ِـ

رالر تیڑي تلصً زل

َ خٌجٔ شكا کٌ مٌتف ہَ
ا ٔس

قیر شكئٍ ہَ جسکٍ  ،جسکل ـٛا

ـ ٌِم کٞب ك ًُ کٌ مٌتف ہَ

َ ٔشر
مللٍ ٓٞہٌف ریك ہَ جسک

ُ
اس ُٛش ٌُص قٌ کٌ مٌتف ہَ

آح ٔشریػ ىۓ عٌلٍ قٛش

کٞتَ اس ٌُشـٌ کٌ مٌتف ہَ

مللٍ ٓٞہٌف ریك شہَ ٌُقٍ

َ ـ ٌِم ہٛي کٌ مٌتف ہَ
حیس

قٛش شہَ ٌُقٍ

َ ـ ٌِم ہٛي کٌ مٌتف ہَ
حیس

آٌُ عك تٌف ـٌتي مللٍ کَ

کٞتَ فخر الہٛي کٌ مٌتف ہَ

مللٍ عٌلٍ

٭٭٭٭٭

774

اے ٌػدبو پری ےه

بَسار خفص اىسٍں ػہَس

اے ٌػدبو پری ےه

بَسار خفص اىسٍں ػہَس

ٌری لگَانوٹ ےک رسدار خفص اىسٍں ػہَس
َ
ٌوہص خق ًٌسف اِوار خفص اىسٍں ػہَس
جہاں چاٖو
رأ ڈكُگص
دػت

ےه كٖاں ثػَار خفص اىسٍں ػہَس
كٖاں هپاڑوں ٌںی ٌسد نص ك اك ےت

كٍصاين

اكجڑ

ھگايٹ جہاں

هكالكےت

دكظخاں اےنپ نو اؾ ثو ھن ذرٔ ھگرباكےت
پوھچخے ا جيس نصےت ابر خفص اىسٍں ػہَس
ٌوذٌوں نو ٌار نصےت دك ٖص اؾ دـ بسـ
َّ
اىمصٌ َلاں جَ ھبي ىےتي ٖںی اظػًَ
د زد كماع
نَا ےه كسرة ےک كٔ ىُوّاهوطط نو پہْچاكے امل
َ َ
پاىخے ٖںی كٖاں ےک ھبَالر خفص اىسٍں ػہَس

775

جو نويئ نص ےک اٌَس اكے ےه كٔ پاكے ٌصاد
داد كٔ بَساد نو دً ػ ػخے جو

نصےت ا

فصاید

ھجوےٹن ظےچ اك ُوٍصٔ نص دے پو ٌںی اب ر ػاد
ےب ٌَاں اِؿاؼ يك حيوار خفص اىسٍں ػہَس
ٌيم پریاں يك رسا ےن جتٗهو خبيش ےه اے پری
نوجوا ال

اك خواىٕ

ےه

ثےھج

بص

ثػلسٍص

مسغهبوسس اٌٍٍُ روًٖن

جو نويئ چواك جو مسجٗاكے بص اظًك ثػلؿری
ےل نسايل اؾ ادب اك ٌار خفص اىسٍں ػہَس
جو نويئ پاؤں ٌںی اےنپ ٌاف بڑيي نو جڑے
لصؼ روفة ےک زایرة ےک كٖاں ٖوےت ھكڑے
خپخَاں ھگص يك

احصےت ٹوٹ بڑيي گص پڑے

جوًے چوًم يك لصح ىؤ ظار خفص اىسٍں ػہَس

776

ٖوےت ٖںی نػيئ ًٌجضے هاٖص ےئن ُت ےک اجعاز
ےه نصاٌاجوں ےک ھگص اك كٔ جو ےه بْسٔ ِواز
جعًك كسرة ےک نصمشے اك ھن نويئ پاای ےه راز
ٌہص ٌںی ےه ٍُب اك ارسار خفص اىسٍں ػہَس
ىوگو نػئںی ٌيهوں ےک اےت دكً نص از رأ دك
ػری ين  ،ھكاانَُ ،از ،پهواف ،نو الےت خقو
ابر ابر

اےت زایرة نو ٖص اؾ ػاـ ك ظػدو

ٌاُگخے ٖںی كٖاں دياء ّص انر خفص اىسٍں ػہَس
نويئ چڑٖاےت ٖںی چسر ھپوىوں يك نويئ راےص ٍالؼ
نويئ پڑےه ٖںی ظو قء ٌط نويئ نص ےت لواؼ
نويئ بسٖاكے انرٍو پڑٖػ فاحتة چاٖوے ًٌاؼ
نويئ چصاٍوں ےک ىاگےت ٖار خفص اىسٍں ػہَس

777

ٖويت ےه خاجة رواں ٖص اؾ يك نص ےت ٖںی ظؤاؿ
جاےن كاےل كٖاں زایرة نو ٖو اےت ٖںی ُہاؿ
دًػ ػػخے ٖںی ٖص اؾ نو جو اٌعا نويئ دٌوے ٖںی ٌاؿ
ٌؼالكں نصےت ٖںی خو بط ایر خفص اىسٍں ػہَس
يصض ٌوں ىلٌلف نصات در جْاب اے يايل ػاں
ظانَ

اظالـ پو

اے ابب خمة ےک ٌاكں

كٌَهى هن اسس خبْ٘ل ِٙعظظبطط

ٌریي ھبي جلؿری ھن دًھكو اے خبؼْسٔ جہاں
انجواِوں ےک ُھباےئ

ٖار خفص اىسٍں ػہَس

*****

778

خفص دٍں رسو اے ٌوىل اپ ان درابر پص
خفص دٍں رسو اے ٌوىل اپ ان درابر پص
خفص

دٍں دااتر

ابجبي ٌوىل

ٌؤٌْںی ُزوّار

ھٌلرا

اكا

اپ ان درابر پص

اپ ان درابر پص

اای اپ

ان

درابر

پص

ظب ان دؿ ين ارزو کص جو ظين اكا متاـ

ٌؼلكوں خو ھتايئ اكا اپ ِو ىےيئ جو انـ
دٍَ ك دَُا ٌا ظًادة ا زایرة ِو اًِاـ
خاجخوں زُ ّوار پاای

اپ

ان

درابر

پص

زُسگي خبيش دے اكا ٌوت ان بعرت ھتکي
چاُس ےن گص خکً دے احصے زٌںی پص ھت ھگڑي
ٹوًم دے ىوکھْڈ ين بڑيي رواھؼو پو ي کصي
اید اكے ظب کصمشٕ اپ ان درابر پص

779

راجپوت ھتا خفص دٍں رأ ھسی ٌا ظوں ىڑا
اتکٕ ٌَصب ان ككت ٌا فصض ےن كامئ کصا

ھتيئ ا فصؾة دمشْو ين ثری کھايئ ےن گصا
ا ظين اِعوؤ ك ظا اپ ان درابر پص

ظَس اىؼہساء ان ػَسا ٌوىل خفص اىسٍں ػہَس
خضن ان اِعو يس روای اپ ان كبػة ٌَسًس
اكا ٌوىل ھبي پسھارا دًکھوا ا ٌْوص جسًس
خفص دٍں دااتر ٌوىل اپ ان درابر پص
اترٌو ان ھتا پرس كٔ ھْس ان كايل بْا

رسٌة ديوت ٌا پو ي َعص ےن کَسم فْا
َ
َ
کػئںی دياجو ِعو ٌا پاای اجص اھوو ىْا

اامسں يس ھپول احصا اپ ان درابر

پص

781

خفص دٍں ٌوىل ان فصزُس اكاۓ دكِوں جہاں

ٌوىل بصھاف اىھسی ًٌجض منا دايع اىضٌاں

رھوے ابيق ات ابس

اكا ھٌلرا

درٌَاں

ےھچ اٌإٌ ين دياء ا اپ ان درابر

پص

٭٭٭٭٭

از كمل
اٌاٌة بہَ ؾاخبٕ بٓت امللسس ػہضادٔ يايل ككار خشٌفة ھبايئ ؾاخب حمي اىسٍَ
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781

اكػف اىهصابت يس ًٌصوؼ ےھچ خفص ادسل

اكػف اىهصابت يس ًٌصوؼ ےھچ خفص ادسل
خاجات بص الكايس ًٌصوؼ ےھچ خفص ادسل
اخعاف يس يادات يس ٌوؾوؼ ےھچ خفص ادسل
فَػاض اٖوا ےھچ ىٹاكے ےھچ يماء ان ٌوثَوں
نػيئ جواٖص ظوان چاُسم يس ھبصے ےھچ ھجوىَوں
اْٖا در پص جو يماء ىَواےن اكے كسظَوں
ْٖس ٌا ھتو جَارے ديوة ان اٌص ِو ابخساء
ھتيئ ٌْادم خق ان ٖص جاں دًسم امیاين ُساء
نَسم َلودة ٌعايع ھتيئ گَا دٍں پص فساء

782

اپْا ٌٍَون كسٌو يس كٔ كاگػڑ ان بالد
ٌا نھال امیاں ان نَارا ھتيئ گَا اابد ك ػاد
بت پصظيت ھچوًم ظالگ ھتيئ گَا رب ان يباد
گص نصے ھی خنك چْسر ٌا ےن احصے ارض پص
گص نےه كً اےھٹ ھج ٖوےئ ٌوت ان بعرت اكپص
اكي ےھچ ًٌجضمناين اٖوي ےھچ يايل كسر
َ
نػيئ ًٌاجض اپْا ياىً همي ٌشنو

ےھچ

داؤد جمي ىوھكْڈ نصے ےھچ ٌوـ ھی ٌؼٗو ےھچ
ظَهػڑو باميرٌوں ٌوىل نصي دے دك

ےھچ

ظَف دٍں بصٖاف دٍں ان جس ےھچ ا خفص ادسل
جس ےن ابْاء ےن خفص اؾ اؾ يس خاؾو ےھچ ظسا
ظب ان جس اكچنا ھگْا ےھچ ٌويٹ ےھچ ظب ين جسا
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ػٕ دمحم ان ٌصاحب ين جعب اكچنايئ ےھچ
اؾ فصػخٕ ين ؾفاء ٌا رب ـھتًك ھبَجايئ ےھچ
لَيب جمٗری ان چٗریا ٌا ھی ىپٹايئ ےھچ
دايع ابكمنا نػيئ رب ان اػارة ھتاےئ ےھچ
ظرت ٌا ھی نػؼف ين ػاانت ٌا دًھكاےئ ےھچ
كسظَوں ٌا ھی هشا ين ظریجو كھكْاےئ ےھچ
ابابيج ٌوىل نصو حتفٕ ظالٌو ان كبول
ػوؽ ےھچ زایرة ِو اے ٌوىل نصي دك پو ي ظول
ٌوىل خبيش دے جو فصٌاكے نصـ حصبة ان ھپول
خفص دٍں ٌوىل ين َُة پص ھتَا رمت اىلصاف
ىيئ كظَيٕ ھی هشا ِو بوےل ػریٍں ين زابف
ات ابس ابيق رےه بصٖاف دٍں ػٕ يف االٌاف
*****
*****
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َ
فخر ریك پن زل گٝشا كم شیف پن تھملب تگ
ِ
َ
فخر ریك پن زل گٝشا كم شیف پن تھملب تگ
ِ
َ
َ قْ کجي كم شیف پن تھملب تگ
تھمؿ خٌِب تگ

زؼ کَ ریق کَ خٌطر زلق نہٌ ِرٌُ تلتَ
کمر اكش ٌُطـ کل تھٌ و تٌ

رٌُ تلتَ

ہل عہ ت ٛض ُِع زؼ کل جال ِرٌُ

تلتَ

َ
ہف پن تیري خٛهٔ کل جشف تف پن تھملب تگ
ِ
َ مٌشا
َ تھ تللق تَ فخر ریك ْجھ
ہٌۓ ملک
ِ
نہو گبٌ تیرً یق سَ ہَ كم زلف کٍ رھٌشا
جشف تیرا ضسملق سَ زلش ہل گ تٌ

ـٌشا

َ
يرتَ رـ تھٌ اً مللٍ پن الف پن تھملب تگ
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معخزات تیرً ہیك خلؼ میك ؼ تٌق مللٍ
ُ
کِس ضٌُف سَ ِاهکٌ ہف کٞیك ّ تٌق مللٍ
تیري ـٌق میك قٌؿر ہَ میري پن ضٌُق مللٍ
َ
اً عہ ت ٛفخر ریك ْجھکل ہف پن تھملب تگ
ِ
اُؾ ُـ میك يرركق کل فخر ریك خًِتَ ہیك
مؤمیلق کٍ ُگٟي کل ـٌم ري ّ تٌتَ ہیك
تیرً رش پن ہر ـٌُـ ہر يرار ٌُتَ ہیك
َ
ضآٞیق قْ تیرا پن کٞـ پن تھملب تگ

ُ
ت
اً ضمی ِق كاگ ٟکٍ خٌؾ ا ھٌ تیري كشهٔ

غٌجْ قعهٔ
ٔسٔ ٓ ٞتیري صمٌُ ہَ كم
ِ
ٟٓه گبٌ ہَ جس سَ پن تیري ـٌف اكش صمکُ
َ
َ قْ کجي ْجھکل ہف پن تھملب تگ
تھمؿ خٌِب تگ
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خٌلٍ طھمل تٌق ل تک ٞرش پن تیرً زل آٌُ
َ
یق کَ كم ػبٌ مللٍ رش سَ تیرً ہَ للٌُ
ہَ ضہٌف میك مللٍ تیري ـٌف کٍ حٞخٌ
َ
تیري مہرٌُئٍ کل يرتَ رـ پن تھملب تگ
فیػ ریك شہل ٌُقٍ آة ٌُ جشر مللٍ
آُکٍ ہَ كاگ ٞٓ ٟخٌص اؽ ب ظر مللٍ
َ ہل اراء ہف سَ إٓکٌ ـک ٞمللٍ
کیس
َ
ہف عًملق ٓ ٞظو کٌ پن کٞـ پن تھملب تگ
َ
ت
َ مللٍ
رش پن اب ؾمٌلٍ کل ھٌ ًُ پۓ
َ مللٍ
ش ْٗ اكش آقُ سَ تھٌ طھڑا پۓ
ُ
َ مللٍ
ِگ ٞشہٌ ہَ كم آ ک ٞاب اتھٌ پۓ
إٓکٌ

َ
کٞـ مللٍ يرتَ رـ پن تھملب تگ
٭٭٭٭٭

از كمل  -:اىؼَذ خعنی ھبايئ جٌليل ( لاھصاابد لگَاکوٹ)
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َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای
ای ؾاخب املًجضات

اىرباكت

ای

اكػف

اىهصابت

ای ٌْبى
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای

كبة

ےھچ

ِو اَُة

كسظاَُة

ٌْوص

ےھچ

روخاَُة

َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای

ھچو اترٌو ين ِعو

ےھچ

اپْو

بصھاف دٍں ِو اؾو
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای

كاگص

ھج اابد ےھچ

ًٍِة يس دىؼاد ےھچ
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای

جيؤ

اپين

ےھچ

ا

اٌساد

فقو

ےھچ

َ
ےب کط ان ادھار ھچو
رمحة يس رسػار ھچو

ٌوىل ھچو دااتر ھچو
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای
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ابجبي ٌوىل ھچو اپ

ِو ان ػًية ھچو اپ
ٌؤٌَ ھو ای كوـ ٍری

بس ارواح ھتايئ ےھچ زٍص

ىوکھْس ين گص بڑيي ھويئ

پھگيے ےھچ جمي ٌوـ ھويئ

جاِو يس اكىل ھچو اپ
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای
َدر پص ا متارا ےھچ رری
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای
پہين ھت اكے جو کويئ
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای

الکھو ھی زایرة کصي

الکھو ھی ھجويل ھبصي
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای

جسسٔ ديئ ےن ٌساـ

خاٌس کصے ےھچ ظالـ
َ
خفص دٍَ اىؼہَس
ای

اٌَسك

پو ي کصي

خبيش دك ٌوىل االانـ

٭٭٭٭٭
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اً ؿکیف الٛیق ك ت ٛطق تل میري آشضك

اً ؿکیف الٛیق ك ت ٛطق تل میري آشضك
غٛؼ پیٔ سَ میك کہ تٌ ہلق مٛر اب میري ہل
میك کھڑا رشگٌم میك کہ تٌ قیر " کق " شكٓٞك
اً ؿکیف الٛیق ىجي سَ قٌْخن ھٛپه پن لل
ُؔؽ کل ٓٞاب
َ تیر
کبیك ت مہٌش ي قیر سَ لبۓ
َ ہیك لَ مٌ ِوُؔعٝاب
کبیك ت مہٌشي قیر رھل ِ ،بۓ
َ ہَ قب ِض تَ جِسٌب
کبیك ت مہٌشي قیر سَ نہتخ
کیلق پن ٌُكً قبض تف سَ آح قْ مٌُِـ ہَ كم

791

َ کھڑً ہیك نبت ظر
کبیك ت مہٌشي قیر کق ش ہۓ
کبیك کًـ اہلل سَ ٌُطق کٍ صمشت کل ٟٓه
ُ
َ
کبیك غیف قرآف کَ ک ت َٞـٛا اُکل احٞ
زؼ نعٌلٍ سَ ہزاشك ىکي ہَ نہیك اُؾ رك
کبیك ت مہٌشي قیر ٓ ٞآ ک ٞحٟھٌتَ ہیك عًػ
َ طماػ
کبیك ت مہٌشي ركش سَ آک ٞـٛا ر پۓ
کبیك ت مہٌشي ک ٞپیٔ اللاف ىتَ ِرؿ سَ غٌػ
ُ
خٌج تٌق ِاؽ ُـ میك تل ک ٌُٞہَ ُّ اُکٍ ریکھم
کبیك ت مہٌشي ِاضف لَ  ،خٌتَ ہیك ہر ِاؽ کٌـ کل
کبیك يراریك آف طھمتَ لَ ت مہٌشً ٌُـ کل
کبیك ت مہٌشي سک ٞکٞتَ ہیك طت ٙاكش ـٌـ کل
ُ
ک
غ
اف کل ہَ امق ك امٌق ل ـ ك کٞـ ًض ـ ُکل

791

اكش قْ ہَ طھمِّ  ،لجٌ ٌُـ تیرا رشٹگیر
َ ہیك تیري قْ ٌُرـٌم اكش امیر
مٌف ش کھۓ
ک تٌ ؽجْ ہَ ـؾ نہیك ہَ تیر غِبکٌ تل ہَ تیر
کیلق پن ہلكً رك ضہٌق میك كم ؾزآ٠اق مرحٞك
کیلق پن ہلكً ىجي اكٓ ٞك ت ٛتیرا لغـ ك کٞـ
ہر ٌکٌق میك مرحٞك اكش مرقراض اكش شسف
ہلق میك قرضُ ِ ٛكؽنن الٛیق
ؔاہلل تل
ٌُـ ھنَه

راعٌ الىحیرـ

َ رك ضہٌق میك آٓٞك
ش کھ
*****
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رشگٌم ؿکیمٌ میك مر کل طھکٌ کَ آئیك
ِ

رشگٌم ؿکیمٌ میك مر کل طھکٌ کَ آئیك
ِ

اـکلق کَ تھمؿ کٍ ہف خٌرش حٟھٌ کَ آئیك
طماػ ضٌُشن
كم يزا ِش و تٌشؽ میك رً کٞ
ِ
قرآف کَ خٌمظ کل ٌُشً ك تٌ کَ آئیك
رعلت کٌ ح٠اپن ہَ آٌُر پن مللٍ سَ
ـکٞاپن پن نػهٔ کٌ کیلق ک ٞحکٌ کَ آئیك

ع قٛن ہر ًضکـ کٌ کھـ خٌۓ نہٌق آ کٞ
ُ
ج
ـ
لجھٌ کَ تلق ال ھق کل كشهٔ حگٌ کَ آئیك
عٌلِف ہیك عٌلِملق کَ پن ؿکیف الٛیق مللٍ
رشٌُ میك علف کَ ہف زلر کل ِتھگل کَ آئیك
ر
ی
ق
فٌ پن جظمٌئٍ اكش شكخٌئٍ
ہیك ؿکیف
ہر يرض سَ ش قٌء کلٍ رى کَ آئیك

793

زلض ؿکیف الٛیك سَ رك گھمِّ ٌُئٍ ئٍ کٞ
ِ
آب ضيزـ منن سَ لگٌ کَ آئیك
گلٌُ ِ

ىخركـ پن کلئٍ تھٌ شم خٌۓ ضُٛگٍ میك

ٓٞہٌپیلش کٍ ہف ضٌُشن

کٞا کَ ىئیك

مٌضكف رعلت تَ
اخًص سَ خٛهٔ کٍ
ِ
خٛهٔ کٌ خلل ہف تھٌ خٝپن حگٌ کَ آئیك
آمٍ کٍ غٛا رُک ٞاظہٌ ِش غف پن ک ٞلیك
فبیر کَ مٌتف کٍ ىجلس شخٌ کَ آئیك
قنن ِو ؿکیمٌ تھٌ شكۓ جسببٌ غف میك
مٌتف میك ہف تھٌ آٔسمق زلق کَ نہٌ کَ آئیك
ػ ریك ہنیضو
ؾجٔ ك عٌقیٔ میك شہَ فی ِ
لٍ ٓ ٞرعٌء لجٌ ک ٞلجٛم ْجٌ کَ آئیك

م
ِِّّؔ
عٌصؽ پن جسببٌ کٌ ہَ ؾرس اً هغـ

ٓ ُّٞپن كم ركتلق ہف تلظو لگٌ کَ آئیك
*****
*****
*****

794

ؿکیف

الٛیق

ملىٌُ ؿکیف

الٛیق

ملىٌُ

ضُ ٌِف خلؼ پن شہ تٌ ہَ تیرا ٌُـ شكضاپن
ؿکیف

الٛیق

ملىٌُ ؿکیف

الٛیق

ملىٌُ

ضمٌپن کہو شہٌ ہَ رُکي ک ٞتیري ًشتجٌئٍ
اً زؼ کَ ك تٛائٍ
َ ج شر
خٛا آٌُر ش کھ
ؿکیف

ُؾ تیرا
الٛیق

ش قٌو خٌپن

ملىٌُ

ُل تٛي تیرً گو ت ٛکٍ ہَ ضپیٔ زؼ کٍ رعلت کٍ
ٔسٌئٍ خٌم ك جشهٔ کٍ
نہیك ـٌہل سَ تھٌ کجي کف تیرا رشٌُش ـٌہٌٌُ
ؿکیف

الٛیق

ملىٌُ
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خٛا کَ لغـ سَ شـ ِؾ يير یق خٌۓ اؽ سشم
ِاـٌشن

ہل

اگٞ

تیر ا

َ كشپ ِن میك زؼ تَ رً رٌُ اؽجٌض قرمٌٌُ
ْجھ
ؿکیف

الٛیق

ملىٌُ

تیرً رش سَ کلئٍ تھٌ آح ُؾ مٌتلس پن للٌُ
ٟٓا ہل

ٌُ

کلئٍ طھمٌُ

َ  ،پن راٌُ ہَ کو تَ گٌپن
تیري شسهٔ پن پن ر یکھ
ؿکیف

الٛیق

ملىٌُ

َ جشر ُؾ ِشُٛك کٍ مر ًشبٌ
خٛا آٌُر ش کھ
َ پن غف ہشبٌ
پن ر ی ک ھ
ِ

تیري القٔ کٍ ًشبٌ ک ٞہلً مرـٌش ًس تٌپن
ؿکیف

الٛیق

ملىٌُ

796

ؔاض پن جشرت ٕکـ خٌۓ
پن كق ُِ ٓ٠ع اً ٓٞك
میري ًضکـ تھٌ ُـ خٌۓ

ـ
کلف قلْ کَ خٌطر میري ٌُلٍ پن آ خٌٌُ
ِ
ؿکیف

الٛیق
*****

ملىٌُ

797

ىجھکل رف اكش شات ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ

ىجھکل رف اكش شات ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ
کٌشػ الکٌُٞت ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ
را هع

اىِقٌت ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ
ٰ

اىٌُِت ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ
غٌجْ ٰ
َ خٌمظ ؿکیف
ُؾ ؾرض اپبٌ فبلاشت كا س ػ
َ خٌمظ ؿکیف
ک ٌُٞہلق رؿ کٍ ظہٌشت كا س ػ
َ خٌمظ ؿکیف
ک ٞؾزـ ٕکً ضٌُشت كا س ػ
میك خللق تف ـٌتي ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ

798

ـ ٌِم يرراق يرٕضٌ غیلق آف ک ٞخٌؿر ہلۓ
َ َ
ّ
رقٔ اشضف میك ـلیمٌق کَ بیك خٌؿر ہلۓ
صیر سَ ک ٞکَ خًصٌ رقٔ سَ ٌُہر ہلۓ
ُ
تف تھٌ اف کٍ سات ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ
کلم ؾخرا لجٔ ًضکـ ٌُت ہَ ٌُؿر شہل
ِ
ُ
رضر ن طٌع ال ظرتؼ كم گھٌث ہَ ٌُؿر شہل
عہر خٌتَ کل ِیکھٔ پن گھٌث ہَ ٌُؿر شہل
خ ِـ ًضکًت

ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ

کلم ؾخرا میك متجھٌش
آ ٔس ك مؤٔس نہیك ِاس ِ
َ
تف ِّتٌ اب اً ؿکیف الٛیق میك ریکھٌ پتجٌش
ُ
ِصمي اہلل نعٌلٍ ِاس طرػ فببٌ ا ٌُش
ُ
ؿ
قٌصٌ الجٌخٌت ہل خٌمظ کیف الٛیق ظٌ
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رؿ سَ پیٔ ک ٞکَ آٌُ ہَ ىجْ اكش ک تٌ شقیْ
اپبٌ خٌجٔ کل ٓٞت كم نہتچ تٌ ہَ اً حبیْ
ُ
ركش سَ کلئٍ ٌُر ک ، ٌُٞاف کَ تف ہلتَ قرٍّ
ُ
ـٌمع اىصلات ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ
َ اً ك تٛي
ہل مہرٌُق ُؾ ُلؾ ِاس زؼ مۓ
َ اً ك تٛي
َ مر سَ طھلؾ اس زؼ مۓ
ري پۓ
َ اً ك تٛي
ہَ قرطنن ٌُ مِلؾ اس زؼ مۓ
ُ
قٌٕض الیرکٌت ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ
رشگٌم عٌلٍ سَ ہلا ہَ آك تٌ
زل کلئٍ
ِ
تھ ت ٛسَ ىخرـ ہلا زل کجي كہٌق ہبگٌ ؼ تٌق
شات رف ک ٌُٞہَ اپبٌ رؿ فببٌ كم خٌق كسٌق
ُ
اـکل ہر اكقٌت ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ

811

َ مر سَ ریکھم رشگٌم پبٌ
ہَ ؽجٌٍّ تھر پۓ
زل طرػ ہر تھمؿ سَ گلٌُ حٟي ہیرً کبٌ
َ ھیٔ اىلو ِبیلق میك ہلئٍ شكشبٌ
ری ک ھ ۓ
اتلش الًضکٌت ہل خٌمظ ؿکیف الٛیق ظٌ
*****
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خلل ؿکیف الہٛي کَ رش ٓٞ
خلل ؿکیف الہٛي کَ رش ٓٞ

ضمیك پن لجٛم َْجٌ َْجٌ

کٞ

كم ہٌ ركا ہیك ہمٌشً غف کٍ
ُ
َ
انہیك کَ رش ٓ ٞسزور ٌُۓ

َ
ش قٌء كم ر ّ تگ

ُبال ُبال

کٞ

زل آۓ آ ٔسمق نہٌ نہٌ کٞ

رعٌت زؼ کٍ ْجٌئٍ خٛهٔ
ِ

خللص سَ مر طھکٌ طھکٌ کٞ

ٔسـ میك ِاُکٍ رعٌت ٌُۓ
ػ ریك
پن فی ِ

لاب خٛهٔ
ت ِ

کمٌ کمٌ کٞ

ُ
ٓٞہٌف ریك ہیك ٔشر انہیك کَ

ُ
تل خٌف اف ٓ ٞقٛا قٛا کٞ

گ ٞآۓ ًضکـ تھمى ہٌ رّ تٌ

کٞ

گ تٌم کٍ کٌلؾ و تٌۓ آقٌ
م
ك تٌٌُ ك تـ كم کًُٞ

کٌ

َ لَ خٌكً آقٌ
قٛس کَ کٌ پبھ

تل ُ ٌِـ آقٌ ج تٌ

ج تٌ

ُ
ُ
جسببٌ غف میك شى شى کٞ
ؿکیمٌ خللم ِرکھٌ ِرکھٌ

کٞ

نہٌق سَ ہف کل طھڑا طھڑا کٞ

812

رعٌء میك ہٌتھمق اتھٌ اتھٌ کٞ

ی قٌءِ آقٌ میك مٌُگلق ہر آق
ُ
تل اُکٍ خٛهٔ کٍ ّ تٛگٍ کٞ

َ ِْجھٌ ِْجھٌ کٞ
قٛـ میك ُلک

کٞكق میك

رشكر سَ لٍ لجٌ لجٌ کٞ

ٟٓھٌ

ّ تٌءِ آقٌ
ُ
امٌمو ٌُُٛي کل تیري مللٍ

رعٌء کَ ملئٍ ق طٌء ق طٌء کٞ

*****

813

ؿکیف الٛیق مللٍ آة کٌ طھمصا پن رش میك تَ
تیري زلکھٕ پن آ ک ٞشکي رٌُ ہَ اّ تٌ مر میك تَ
ؿکیف الٛیق مللٍ آة کٌ طھمصا پن رش میك تَ
يراریك ملبٌ ہیك ىجي کل ہنیضو آة کَ رش سَ

ی لیك ىج
ت
ؾزـ شمر میك تَ
ٌ
ت
ل
ت
ك
می
رؿ
ھٌ
کف
ک
ِ

خً آٌُ ہلق رش پن آة کٌ ك تٛائٍ ہلق مللٍ
ت مہٌشً ؿسؽ میك مرـٌش ہلق طھمصا ہَ گھر میك تَ
ؽجْ کجي لطػ آٌُ ہَ ـ
کلف قلْ مل تٌ ہَ
ِ
نہیك ریکھٌ صماۓ تیرً رش کَ کلئٍ رش میك تَ
ت و تٌ ہَ ق طٌء ہل زلاب میك رُٛاش کٍ نػهٔ
ِاسٌ او ت ٞٓ ٛکٌتَ ہیك ہر ـٌـ ك لخر میك تَ
ؔتف ِاس رش سَ ملبٌ ہَ يرٕضلق کل ش قٌء کٌمـ
ُٛ
زلر اپبٌ ضٔسٔ میك ریکھٌ ہَ راتَ کٌ آ ٞمیك تَ
*****
*****

814

ؿ ُ
َ
کیف الٛیق ملىٌُ میك تیرً رش پن آٌُ ہلق

ؿ ُ
َ
کیف الٛیق ملىٌُ میك تیرً رش پن آٌُ ہلق
ٓٔٞسٌق خٌؿ ٌص ظر ہلق ضمٌتَ کٌ ك تٌٌُ ہلق
ُ
میري ع قٛم کسٌئٍ ک ٞرك تف اً قٌصٌ الجٌخٌت
ؼ تٌق تف ٓ ٞہیك قْ مللٍ میرً زل تھٌ ہیك اب خٌىت
َ ـٌتي پن اـکلق کٍ پن صمعٌت ىٌُ ہلق
میك ا پۓ
ك تٌ

ہَ

َ
مٌ یگۓ

كاى

کلئٍ خٌلٍ نہیك خٌٌُ

َ
َ سَ اً مللٍ تیرً رش سَ ہَ كم ٌٌُُ
صمي مٌ ُگ
تیري زلکھٕ پن اّ تٌ خٌلٍ کٌـٌ میك تھٌ ىٌُ ہلق

815

معٌح ٠کٌ تیرً ک تٌ سک ٞپن تل قْ پن طٌہر ہَ
ک ًٞگٌُ ٞپبٌ خکف كم خٛهٔ میك خٌؿر ہَ
َ ْجیق سَ ہٌ میك تھٌ فب تٌ آٌُ ہلق
پن لضن ا پۓ
ش قٌء کلٍ ق طٌء ک ٞرً تیرً شمرً کٌ اؽ راپن
طبی ِْ ظہر تَ تھٌ ہَ تیرً اؽجٌض کل مٌٌُ
َ ؾجٔ ق طٌء ہلگٍ میك پن او ت ٛىٌُ ہلق
ىجھ
َ ضكاش آتَ ہیك
تیرً شكضَ پن او تٛیك لبۓ
كم ـٌشً قکٞكق غف سَ ہل کَ ٔس آضار خٌتَ ہیك
ٓٞي قک ِ ٞضہٌق سَ میك تھٌ اب ہلتَ کل آٌُ ہلق
ُ
کٞـ اً خٌمظ المرآف ىجي ٓٔ ٞس پن ہل خٌۓ
ک تٌب اہلل رؿ ٓ ٞینش ہل خٌۓ

کو آّ ُِ
َ َ
ؿ
کی
ر ِش رش سَ مٌ ٓ ٞمیك پن اشمٌف ىٌُ ہلق

816

ت و تٌ صمتَ خٌُٛي کٍ نہیك ٔس پن ق طٌء ک ٞرً
تیرا كاشج ظ ِو عٌلٍ قٛش ىجي ٓ ٞب ظر ک ٞرً
َ رّ تٌ  ،میك فیػ ریك کٍ ب ظركق میك ظمٌٌُ ہلق
کہ
َ
تیرً رش کٍ گٛائٍ میك اً مللٍ رؿ ـکلق ٌُۓ
َ
ط
تیرا رش ھمص

ؔ اً مللٍ کہٌق خٌۓ
ک ٞقیركض

ر ِش قب ِض ؿکیمٌ سَ زل خٌہٌ میك تَ ٌٌُُ ہلق

*****

817

ػٕ خهمي اىسٍَ ٌوىل كسس ين رساكر ےھچ
ػٕ خهمي اىسٍَ ٌوىل كسس ين رساكر ےھچ

جْة فصدكس جَوو اپ ِو درابر ےھچ

يبس اىلادر ھچو اٖوي كسرة ےھچ ٌوىل اپين

ےب كسر ےن اپ ھی خبيش ھگين اكسار ےھچ

اپ ين ًٌجض منايئ ٌا ُھتي نويئ ػيئ بًَس

ےب ھگصو ےن پو ٌا خبيش دے هشا ھگصابر ےھچ

اٍم ال كٍَة ےن ھی چاےه نصے امنول حص

ذرٔء ال ػيئ ےن پو ٌا ھی نصے ذردار ےھچ

فهص ھن نص ابدابں جو ٌوج اكے ظاٌْے

ىمف ان ظإً ٌا اٖين اپين ُػَا پار ےھچ

ٹايل دے ٖص اؾ بالء ےن خبؼے ٖص اؾ ٌسياء

ػأ ان درابر ٌا اكے جو نويئ الچار ےھچ

اپ ھچو ٌوىل فصػخٕ كاىب اِعاف ٌا
ََ
ٌيػهو ثَة ػمي ان اپ ٌا ارسار ےھچ

818

يصس ين ػب اكي ےھچ ھی ؾاخب اجعاز ين

ػأ ان رریات ان ك يس رَٖا اٌمار ےھچ

اپ ين ًٌجض منايئ روز ك ػب دًھكا نصوں

خبيش دك اٖوي بؿریة يصض ا دااتر ےھچ

اب خبؼے نويئ ےن  ،نويئ ےن خبيش دے گوٖص
ػٕ دمحم اپْا دىرب

كسرت كادر ان درای ٌوجضن ذرػار ےھچ
اےن مهؼاف ےھچ

اپْا جيؤ ؤ ان ھی ػأ ٌا اِوار ےھچ

ات ابس ابيق ر ےه بصٖاف دٍں ےھچ امی دياء

ابكَة ھج ين بلاء ٌا دٍَ ان ااثر ےھچ

نصےج ػانص ا ٌلںی يس ػأ ان دًسار ےن

ظب ٖساجو ين ذكاجو ان هياں دًسار ےھچ
*****
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قرركس سَ ک تٌ کف ہَ شكضن میرً مللٍ کٌ

َ ہیك طماػ آ ک ٞقٛسٌ تیري زلکھٕ ٓٞ
ر پۓ
غیٔ سَ تھٌ ہَ اعلٍ شكضن میرً مللٍ کٌ

َ
م
پیمٌش کل خٌغـ ہَ ِاس رش سَ ش قٌء کٌ ـ
ِب تٌ ہَ ركاء

گلٌُ راپن میرً مللٍ کٌ

َ ِؼیرت
َ ٓٞکُ ؼیركق کَ لبۓ
مؤمق کَ لبۓ
ک تٌ قبض کٌ رشٌُ ہَ شمراء میرً مللٍ کٌ
َ
َ ہل ہف سَ تَ گٌتَ ّ تٌِب تگ
ک تٌ تل طھۓ
ہر ىلـ تَ ریکھٌ ہَ خللام میرً مللٍ کٌ
كشهٔ کَ رھبٌ تھٌ ہیك اكش ٌُـ ؿکیف ِإکٌ
مؤمق کٌ ش قٌء خٌپن شكضن میرً مللٍ کٌ
َ
پیمٌش ش قٌء ٌُ ک ٞخٌتَ ہیك ِاسٌ رش سَ
پن معخزن ریکھٌ ہَ ارئٍ میرً مللٍ کٌ

811

م
غ
ه
ـ کَ آ ْ٘ آۓ پن رعلت ٓٞ
غٛقَ سَ
مؤمق پن شہَ ہر رـ ـٌپن میرً مللٍ کٌ

*****

811

مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

شكؼٔ ہَ آة کٌ گلٌُ قرركس کٌ سمق
شسهٔ خٛا کٍ جس پن ٓٞشبٌ ہَ شات رف
کٞتَ ہیك لجٛم آة کٍ قعهٔ کل أس ك شق
ب
آـٌف آة کٞتَ ہل زل کٌـ ہل ک ِھق
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق

َ
َ
َ ُٛش
ہَ ٌُكا مً خٌف یفٌ آ ُک

ِٰ

َ ٔشر
ٓٞہٌف ریق ك فیػ ریك ہیك آ ُک
زل خلؼ ٓٞكشي میك ہیك عٌلف میك ٌُملش
ُ
َ إٓکٌ ہَ رش
ٌُب الجلا ْٗ قْ کَ لبۓ
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق

812

ٓٞہٌف ریك دمحم اكش طٌہر فیػ ریك
ُ
ق
م
ـٌتؼ رعٌت اكش خٛك ِر لؾ کیك
ؔمٛتلق نہیك
ٔشریػ ىۓ اكش شہَ ُ

ُؔ
ت
َ مرػ ٌُب ہَ ضمیك
مق قٛـ سَ ج تک
ِ
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق
رضمق تَ ظو کل جْ ک تٌ تَ گلش تَ کَق
ىحٌمظ ٌٌُُ

خٌم ِظ

قرآف کٌ

ُٛف

تَ راغ ظو تَ ٌُُّ ک تٌ ریق کٌ خلق
ُُؔل ت ٛزؼ ہلا ٌُطـ کل تھٌ خلق
تلق مر
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق

813

مللٍ ؿکیف الٛیق کٍ پن ٌُشگٌم ہَ
جت
ٌػٖ عٌ ِم گ تٌم ہَ
ُ
ٌػٔ
ق
کٍ
ش
ِ
ن
یکسٌق شبھٌ پن آُکٍ ببھٌ ٕگٌم ہَ
ضآ ٞکٍ تلشي ہلئٍ نہٌق ّ تؾ خٌم ہَ
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق
مہمٌق تلاضي آة کٍ خٌشي ـٛا ـٛا
ُؔیمٌ
َ آٞتَ کل ہیك و تٌضؿ ىجـ
ش ہۓ
مر صیز ٌُغ ٌُغ کٍ ہر ضهٔ ہَ لغٌء
قب ِض ؿکیمٌ إٓکٌ ہَ لٍمن ِو ش قٌء
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق

814

حٞهٔ سَ آُکٍ زل خٛا سَ ک ًٞصؤاؿ
کب تٌ تھٌ ہل صعیػ ك ح٠یك اكش جطنن خٌؿ
ُ ُ
ہلٌُ ہَ ركش اهکٌ ہر اؽ ش ْٗ اكش مًؿ
ٌُؔيرار للّ تٌ ہَ ہل کَ مٌى مٌؿ
اكش ُ
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق
ہیك قبؽ تٌب آُکٍ نػهٔ سَ عٌلمیك
ـٌشً ضہٌق سَ آتَ نہٌق ٓ ٞہیك ضآٞیك
ُٝش ك ّ تٌض کٞتَ ہیك رّ تٛاش ٌُلی لیك
اكش ىج
لس رشٔس ٟٓھٌتَ ہیك مؤوبیك
ِ
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق

815

کٞتَ ہیك قْ او ت ٛکٞـ کَ كىلش سَ
ُ
جْ ٌُر کٞتَ آُکل ٓ٠رُؾ ك ركش سَ
َ يرق ٛکَ تلش سَ
َ ہیك تلش آ ُک
لبۓ
ْخصش خٛا سَ ٌُتَ گ تٌم ك لضلش سَ
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق
ع
لمٌ ح٠اپن ِریق کٌ مػملش ک ٞرٌُ
ؿکهٔ کَ طٌلبیق کل علف كُؔہیر رٌُ
تُ
خکف فب ـ الحیر ب طٌهٔ آ ٞرٌُ
اكش پٹکیلق غًزلق سَ ہر عہر تھر رٌُ
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق

816

ِاف ـٌشي ٓٞکٌ ت کٌ مر جشمن ہیك حضلش
م
غ
ه
ـ خٛا کٌ تلش
مرکٌش فیػ ریق
َ آة کل ٌُ ؾجٔ كُؔمركش
اہلل ش کھ
ہَ ظو سَ ـٌف پتجی ِق ٌُؽ کٌ ظہلش
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق
آٌُ ہَ مر طھکٌۓ ہلۓ آة کٌ عًـ
لجٛم

گٝاش

آُکٍ

رہلیز

ِّؔ
ٓ ٞـًـ

م
غ
ه
ؔ
ُ
ـ سَ اً ھمٌـ
ز ِؼ ی ق ٌِو آقٌ

َ قیلؿ میرً لجٛم ك ـًـ
ک ٞلتجبۓ
مللٍ ؿکیف الٛیق

ٌُكا ؿکیف الٛیق

تف ٓ ٞـًـ قْ کٌ عہٌشا ؿکیف الٛیق
*****

817

قٌرش ؿکیف ریك ہیك اعلٍ قٛش و تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل

قٌرش ؿکیف ریك ہیك اعلٍ قٛش و تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل
ٔس ِبت ٙقٌطمن کٌ ٌُرش گلہر و تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل
ط
م
للـ کًُٞء کٌ
پن عخزم ہَ تَ ـؾ م ِ
ن

ہر ِ

ٌت مؤمق
ْج ِ

ّ تٛا

ہلۓ

پن

مللٍ

فبیر کٍ رعٌء کٌ أسٌ آ ٞو تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل
تھ تٜي ہلا

رللق

کل ًشركش ک ٞشہٌ ہَ

ہر اُؾ يرٕ ِض غف کٌ غف ركش ک ٞشہٌ ہَ
ہر قلْ کٍ غٛا ہَ ہر ہر نہر و تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل
حببٌ تھٌ ًضکلیك ہیك قْ کٌ عًح ہلگٌ
اشمٌف ہَ زل رؿ کٌ تلشا كم آح ہلگٌ
آقٌ ؿکیف ریك ـٌ پن شاھیر و تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل
ِ

818

غ ِـ علٍ پن ُلکیك آٞك کٍ پن ی قٌقٔ
رشگٌم ّ تٌئٍ أسٌ

ک تٌ ہل

ّ تٌق لؽ تلٔ

ن
ٓٞہٌف ریق ظو کٍ ببھٌ ب ظر و تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل
عٌلٍ قٛش کٍ حٞهٔ سَ شب تَ تلش ْخسٌ
ٓٞہٌف ریك تَ

ُ
راش الشركش

ُ ٌِـ

ْخسٌ

تلشائٍ ِاس ضمیك کَ ـٌـ ك لخر و تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل
آكاض آ شہٌ
ی ق ٞٓٛکل

ہَ

ّ تٌتَ

خللم
مللٍ

ِرکھٌ شہَ ہیك
ًُ شہَ

ہی ك

ؔ و تٌشؽ ٓٞہٌف تلش ْجي کل
قیر ؿکیف ریك ٓ ٞخٌٌُ فخر
ِ
*****
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اً جصق ظٌ ْٗ قیر ٓ ٞخٌج تٌق ہلئٍ یمٌـ

اً جصق ظٌ ْٗ قیر ٓ ٞخٌج تٌق ہلئٍ یمٌـ
َ ہَ خٌص ك عٌـ
مٌّ تٌ غیلق شت ٚقٌ ِرش کٍ خل
ُِّ شہَ ْٗ قیر ٓ ٞاہ ِـ اللىء کٌ ِاض ِرخٌـ
اً جصق ظٌ زؼ تَ ْخسٌ ْٗ شٍّ عٌلٍ م قٌـ
لقْ خٌمظ ضُٛگٍ میك سعـ تھٌ راتف ک تٌب
اب کٞاهٔ کَ فیْ سَ ْٗ کل تیري کٌ دِطٌب
رہر کَ تھملَ تل ٓٞت ْٗ ٌُـ سَ ٌُكً ك تٌب
َ ہیك رؿ کل خٌلص ک ٞمٛاـ
”كو ٖوا اهلل” مٌ پۓ
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َ
جْ اشارم يرر ك ضف کٞتَ ہیك ہر اُؾ کٌـ کل
ٍّ ضٌُشت مٌف تیري تھر ک ًٞپیعٌـ کل
َ تیرً ٌُـ کل
َ ہیك مٌى ل تک
ہٌتي میك حبۓ
مؤو تٌق کل رھ تٌف تیري ِسک ٞکٌ ہَ طت ٙك ـٌـ
جْ ق تٌ کل ٓٞؽ کّ ٞبیك ملت کٌ ّ تٌى ّ تٌ
مؤو تٌق کٌ ٌُر ک ٞزلئٍ تیري ٓ ٞتھٌ ھ تٌ
ک تٌ ک ًٞرؿ لجٔ کل ىلىر ـٌ

ب
ک ھق ک تٌ

َ پن کًـ
کلف سَ غف کل ِٔسٌشً مکي سَ ٕکل
عٌضي ٌُملش

ظیْ ضکٍ الٛیق
ُٛش الٛیق
َ
تلش الٛیق ملسٌ کَ نع ٛاض ِعہیسٌم راعٌ ُٛش
َ آف کٞ
ـٛھٌشً کسکل تل طھ

ک تٌ كلٍ

اہلل

شت ٚقٌرش

شت ٚقٌضف شتٚ

قٌصٌ خٌف ٌُـ
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ک تٌ لکھمق کٍ لؿ ّ تٌق غف کٌ ّ تٌ ک ٞرش اغـ
َ كلٍ ِاؽ ِاؽ سَ اعلٍ ٌُر ک ٞاكش گبٌ ع قـ
تھ
َ
ت
و
رؿ غبگـ ہل مؤو تٌق کٌ غف لگٌ ہَ ركء ـ
ِاس فیْ فببٌ ُٛف میك غف کَ تھڑً تھٌـ تھٌـ
َ پبٌ کَ آؿ کٍ رعلت میك كم ـٌشً سمق
تھ
َ
ِاف كلِیلق کَ فیْ سَ مؤو تٌق ٌُتَ امق
رشر کھٌ فینن ک تٌ ہَ غف فببٌ راشـ ت مق
رؿ اكٓ ٞاُٛھٌش اكح ٟغف کَ رشجٔ قْ اٌُـ

ِاس ظیر کٌ اح ٞپن راعٌ كؽنن الٛیق ٌُؽ
َ اؽجٌضكق کَ ـٌکي
ہَ ٔشر ھ ت ٛك ت ٛت مق میك ِج تک
اً ؾزٓ٠ك شب کٍ شسهٔ تف اكٓ ٞہل ىکي ىکي
ک تٌ زلسٌ ْخسٌ ہَ جِس آگَ غمٌ ہَ ٌُء ٌُـ
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ُّ كؽنن الٛیق راعٌ کَ لگل ـٌشً قٛـ
َ سَ قٛـ آقُ ًُء ہلكً عٛـ
َ ر یک ھ
ِج تک
رؿ میك شکي ضٌُشت جصق ظٌ کٍ کٞك تف رـ ُٛـ
ٌُ ارب فببٌ قیر کق شم کھڑً تللل ـًـ
ہلكً قْ او ت ٛتلشي زل شکھمگَ رؿ تھبیر
ٌُشُـ

اكش

صیرئٍ

تھمؿ

عہرا

اكش

ىل
خٛش

ُٝش

ملاىؼ

قٛش

قیر

ٓٞ

ىل حٟھٌل

ُّ کٞك ضٌُشت ت مق رك طھمص ہلكً نۂ کٌـ
زلّ تٌق ِاس شت ٚکٍ ا کیر شبٌ ہَ ـٌم سَ
ہَ ی يع لب تٌ نۂ ِاس تیر کٍ رشگٌم سَ
پن ّ تٌء ہَ دىبؿر تلق شت ٚھیٔ اہلل سَ
ہَ ُٛش

جضکٌ كؽنن الٛیق پن راعٌ اىٌُـ
*****
*****
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اىْؿَدة اىَصاء ليسايع االجو ظىسان يبس اىلادر جنً اىسىَ
َ
اؾَص دمحم ےن يمل ِو اف دك

رض

َ
اؾَص دمحم ےن يمل ِو اف دك

ٌوىل  ،ھی ٌوىل يًل ِو ےھچ بْسك

جاٌو فقَية ِو فقو يس خبؼو
ھج ٌا نصاٌة ان الاگ ےھچ بْسك

ظائو ےن رايل ھن ھپری جو ھصگض
گصےچ كٔ ھگوًے چڑھي اكے پَ دك

ديوة احلق اےن دايع ين رسٌة
نصوا ٌا ٖص ككت ٌََ اےن حَ دك

خق ےن خلَلة ان پڑجهو ــكخابو
َ
ظْجو ظسا اھو خوكة ان پْسك

رأ رسا ٌا

نويئ اٍم ٌْگے

روش ھتيئ ےن ےب ھاےھت ےب اےن حَ دك
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بو ان كسٌبوس ھتيئ ےن مهُؼٕ

هكجو دياء ٌا

ايئ رحَ دك

ِؽ ان دھين ِو داٌَ پهػڑجو
َ
ٌايٹ ان  ،ھاـھت يس  ،اننھي كرَ دك

ٌػھصي ےن اپين خق ان دھين ےن

ھص ككت ٌا ھو ٌنن ای حمَ دك

اے ٌارا ٌوىل ! فقو يس ظب ےن

ذنص ِو دؿ ےن ػهص ِو بسف دك

َ
َ
ريق رسا ٌا ريق خعَ ان

يمص گالب ےن ٌؼم رنت دك

پَھٹػ ھن دجیو خق ان دھين ےن
َ
ظُْٕ ان زو يس اےنھ ٌػجَ دك

ھصگض ھن اگيل نويئ ےن دجیو
َ
ھص نويئ ےن هكعو ھن ىچو ےن رْسك
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ھگص ٌا پاكؤ مجَ گص رويش ِو

جو پاڑا پڑويس ےن اھٌل اذف دك

ھتيئ ےن رفَف حبعً يس هپيے
َ
َ
ظا ئو ےن كبو اىلول رضن دك

نریي جَوا پص ٍؿة ھن نص جو
َ
همل نصے ھت پص خنك بضن دك
ٌََ اےن َظيوى

رمحة ھص اٍم ذم روح پص نصجو

روأ

درُسك

چصُسك

پصُسك

َ
َ
ھبواك ےن اف دك پػَا ظا ےن جو دك

ےب ز ےن ز دك ےب زن ےن زن دك

ِوش نصےنی

ھصگض ھن هكعو بؿو ےن ىعَ دك
*****
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اهلل رؼبىلْ ٗى محل رى ًو عسس

ىل ٗى محل رى ًو عسس
اهلل رؼب ْ

اَي ثثَ هن ثبهٌ ٗسس ث٘ل ٙوٍِو عسس

ً ٗسس ُٓؾٌْ ثثٌـوٌ عسس
ُػووَ ِح وُصـو ِ

عبٕ ثثو ػِِْ ٗب عىٛو ٗسس عوٌ عسس

1

ػِِْ ٗب ٍبهتسس الىّ ػََٔ ؛

ثُىسس ٍٍ ؽبَٕ ٛو اَي ػَٔ ؛

رـوىِي ٗب ثثبٍل ٍٍ هببئٍ رى ٗظظبعسس

ٍووسس ككُـ٘بٛى ٍٍ ثثبى رى هتبعسس

هواْطط ٍٍ عّ٘خ ٗب ُٓىاؤ ًهبعسس

ًبّ وً ٙوعسس هج ر٘سس ححهبعسس

2

ػِِْ و اكة ٗب ثثظظ٘غسس ىَىه
ٛوككـي ثثهواؤ هن اٌْٗهىطط ٗب رُىه

هواْطط ٍل ًوعسس مهُْ ٚرالوح

هاًهغسس ٛو كّ عبهٌ ٍقبوح

ٓإٖٓ ٗسس ًوعسس هن ٛوككـي ػلاوح

ًىئٍ ثثو ًوعسس هن ٛوككـي ثـبوح

3

ٛو ًىئٍ ٍٍ ًوعسس كائْ هبالئٍ

ٛو اَي ٗى ححبٛغسس هبِى رى اسس هببئٍ
كُوه رى ًو عسس كٍ ٍٍ ؽَل ٗسس

ةِ ٕٔل ٗسس
كٌه عسس مهُْ ٚه ّ
4

ًهبٍسس ؽَل رى ربها عَل ٗسس

ًوعسس ٛو اَي ٍل ٛو اَي ٓلك ٗسس

ًىئٍ ٗسس ٛوككـي ككبيل هن كجيسس
ّوع ٓٞبثن كجيسس

ٗسس ُُغسس
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هاًهغسس ٛو وهذ هة ثثو رىًّـَ

هة ٗب وُُّى ٗى ُُغسس رىٍَُّ

ٍووسس ككـ٘بٛى ٍٍ ًوعسس رَُّٖ٘

ًوعسس فلا اْ ككسس هوئٍ رجزّـَُ

ثبهٌ ككـ٘بٛى ٗسس ٓؼبف ًوٌ كسس

5

آُُلو ٍٍ كآٖ
اٍالّ ٗب
الىّ

؛

هٛغسس
6

هت

ٍبد كَػَبئْ

ثثو كائْ

ا٘ٛب
َُىّ

ٍجت

ًوسس

؛

ر٘سس

اٍالّ هبئْ

ككوححسس الئِْ

ٛوككـي هن ححهىهٌ عسس ًىئٍ كِػَبٓخ
كَِٖ ٗسس كُُٗب ُٓطط هٛـ رى ٍالٓخ

ثثظظِى كػبٓخ ٝظظبهح ٗى عبٗى

رُغى ىًـىِح ٗى ؽن ؛ فلا ٗى
7

هبوٌ كسس

ثُغى ِْٕىح ٗى هت ٗسس ثثظظححبٗى
هوىٗ ٙى ححىهتى ثثبٗححٔى

ٓبٗى

ؽظ ٗى عِظظبك ٗى ححهضضّى ؛ مسغهى
ٍبدتى

َبهو والَخ ٗى

ثىعهى

ٍبرسس كػبئْ ٓب هوػ والء ؛

هج ٗسس والء ؛ كبئي وال ؛

هج ٗسس والء ٗظظُطط هت ٗسس ثـَال ؛

كوىؿ ٓب عئٍ ٗسس هت ٍت عال ؛

8

ا َُٛاُىالء ٗب فبٝو ؛ ع٘خ
َب هو والء ؛ اْ كك ٍٍ عُّ٘خ
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؛

اوّ ٍ والَخ

اْفو

والَخ

هواْطط ٓب اْوٌ ككهين امهب اَْخ
9

اَظ

ؿبَخ اَظ

؛

ٗظظبَخ

ثثهوًٌسس ؛ هي ٍٍ ط كَِٖ ٗى هاَخ

ا٘ٛب ٍٍ هبئْ ؛ ٍووسس كوائ٘
ا٘ٛب ٍٍ هثـّبٍل كُ٘ ؛ كبئ٘

ًوعسس هببئٍ ىٛبكح

كُٗب ٓب

هاًهغسس ٛو اَي فًن ٍل ػبكح
11

امهب ؛ ربهٌ ثثىهٌ ٍؼبكح

ٛو ٍبٌٗ ٗسس ربها ُُغسس ؿُ٘ٔخ
ٛو آو ٓب هاًهـ ربها ثًٖنح

هج ًظظسس رى هت ٍبححى ًظظغسس

ٍُلٛى مسى رى واٛال هٛغسس
11

ًوعسس مهُْ ٚهة ٍل ػجبكح

هة ٍل هٙبء ٓب زل٘زى ٍظظغسس

ًرب ٗب ثثُىه ٓب ٛوككـي هن وٛغسس

ٛو اَي هبالئٍ ٓب ْا ككسس رى ثوٌٛغسس
كػىح احلن ٗب ًـزبثى رى ثثوٌٛغسس

ؿُجذ هن ًوعسس ًىئٍ ٍل ىِٗظظبه

ؿُجذ ٗى

ُّٓذ هببئٍ ٗب حلْ ٗى ًهبٗبه

هواْطط ٓب كوٓبوسس اَل ؛ ًِوربه

12

ًوٗبه ٓهىضضى ككـ٘ ٚككبه

رـوىِي رى هاًهغسس هة ٍل ٛو إْ

ٓبٕ اسس ٓإٖٓ هواْطط ٗى كوٓبٕ
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ًهَُ هن ثبىٌ ٛوككـي ٛىا ٍل

فبوٗل ٗب اْ ككسس هككـ ٌو رى ثثُْبٍل

فًن ٍل ؛ هي ثُْي ْٗبٍل

عبٕ رى هة ٗسس عبٕ ثثظظححبٍل

هة ٍل مهُْ ٚث٘لككٍ ًوعسس

13

ثثىهٌ رى امهب ىٗلككٍ ًوعسس

ٓإٖٓ ٗى

واٛال

ثثبى مخًنح

ًٍنح ٛىئسس كوّزـٍ ٚل ًٍنح
14

اثث٘ب

ثيهككى

ٗى هاًهٍ ورًنح

ؽٌْ كٛين ٗى ححوٌٛبوٌ ُسس ٓبهتسس

هاًهـ رىاٙغ ٛو اَي ٗب ٍبهتسس

كػىح احلن ٍل ًوعسس رى فلٓخ
ًهٔغسس هج ثثظظ٘ححسس امهب  ٍٛىمحخ
15

الىّ ؛ هي ٛىئسس ثثبى ٍوَوح

اعو

كػىح ٍل فلٓخ ؛ ٓهىضضٍ ٗؼٔخ
ًوٍسس ر٘سس ربها فبُن همحخ

ر٘سس ا٘ٛى هببهٌ َِِٓسس

َظظبطط هبٍ اٗسس رى عُبهسس وَُسس

عبٍل ُسس عبٍل كُٗب ؛ كبٍل

كُٗب ٍٍ آُُل ًو هن وكبء ٍل

آبٍل

ٓبٍل ُسس ٓبهٌ واد ٗسس ٓبٍل

ٓهىضضٍ

ٓهىضضٍ ًو هن
16

كُٗب ٓب ًىئٍ هُٛب هن هَٛسس

ٍووسس فِوك ٓ٘ل اميظ

ًظظَسس
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ػبكح ىٓبٕ ٍل ًظظبطط ؛ آبطط ٍل

ُثُ٘بك ؛ ثٌ كـ٘ب ثثو عظظبطط ٍل

ثُضضهٍ َظظبطط ًو كٌو وٛبطط ٍل

عُْ رى ًوسس ؛ كٌو َظظبطط ٍل

17

ٓهٔبٕ ؛ رى كغو ٓب عبٍسس
رىّى رى ُسس ٗظظُطط رى ثثححزبؤ هتبٍسس

كُٗب ٗسس اُفوِي ٗسس اْثبك ًوعى

ًُـلو ٗسس ِّوى ٗسس ثوثبك ًوعى

رـوىِي ٗب

اوثثو

ثُُ٘بك ًوعى

اهلل رؼبىلْ ٗسس ثٌ َبك ًوعى

َُٗي وِٕىِح ٗسس عُإو ٗسس ٓوؤو

18

واٍٞسس هة ٗب الىّ ؛ ًوؤو

ًّنَطط ًالٓى

ع٘خ

ٓب

19

اثث٘ب

ٍت ٗسس ٍ٘بؤ
زلِى

ث٘بؤ

هوضضهسس عى ًىئٍ رى هت ٗسس ٓ٘بؤ

ٛوككـي

هن

اثثين

ِّٓ٘خ

ككِـ٘بؤ

ثِْو ٍٍ ِٓغى ٛو اَي ثَْو ٗسس
فًن ٗسس ًوعى كٌه عى ّو ٗسس

ٗؼٔخِ هة ٗب اصو ٗسس كًِهبؤ

ًىئٍ ٗى ٛوككـي كٍ هن كُ ًهبؤ

عبٕ ٗسس ػِْ ٗى موم ححٌهبؤ

ٍُ٘ٓ ٚب ؽن ٍل ٍٞوو ٌُهبؤ

21

ٍُ٘ٗ ٚسس ًُٕ٘ ٍٍ ٚبف ًوٌ ُى

ٍُ٘ٓ ٚب ػِْ ٗب ثثبٍل هبوٌ ُى
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عظظَ ٍل ًبُي كٍ ٍٍ ِٓضضبؤ

ٍٍُ٘ ٍٍ ٚق ي ٍل ٍَِ ٗسس ٛضضبؤ

كٍ ٗسس ثزبؤ

ٗب ؽن هن ًىئٍ ٗسس ٛوككـي ٍزبؤ

ؽن ٗى ه ٍزى
21

ًبٗى ٍٍ ؽن ٍل واد ٍين ُى

كآٖ ٓب ؽٌٔخ ٗب ُكهِّ ٍَين ُى

كاهٌ ٍٛهن ٛوككـي ًـزوو هن ثىهو

هج ٗسس هي ػبكح ٛىئٍ هت ححهىهٌو
22

هي رى دتبها

ؽن ٗب كٛين ٍٍ ٓ٘هـ ٗسس هن ٓىهٌو
فًن فىا ٙ؛

اٛين رى ُٞق ٍل ٛو كّ ٗـككب ٙ؛

اهلل رؼبىلْ ٗسس ٛوككـي هن هبىُى

كٍ ٓب ححُين ُى محٌخ ٗب ثثهىُى
23

ّوع ٗيب ٗى ؽٌْ هن رىهٌو

ًوعى
فًن

مهُْٚ
ٗب

ٓبٗلٗ ٙب ٓبٗ٘ل ٛوككـي هن ثثهىُى

ًهبعى ٛىا ٗى ٛوككـي هن عهىُى

فًن ٗب

ًبٓى

رُٔظ ًظظغى ًالٓى

اهلل ٍل رـوىِي ٗب ثثىّبى ثثظظ٘ى

ٗظظ٘ى رى اثث٘ب عبٗى ٗسس ٗظظ٘ى

هج هتبٍسس هة ٗى هة هتبٍسس رظظ٘ى

هببئُى ثظظ٘ى

24

واد

ٗسس

هاد ٗسس كٕ هة ٍل مسوٕ ًوعى
هة ٗب صىاة ٍٍ كآٖ هبو عى

ٓبٗى

832

ؿلِخ ٍل ُٗ٘ل ٍٍ اسس ُىككى عبككى

ثبٗ َٝسس ثبٗ َٝب ُىككى ٍٍ هببككى

ككُٔواُ ٙىككى ٗب هٍزـ ٚهن ال ككى

ٗبحح هن كٌَهى ٍ٘غى هن هاككى

ُُغى ٛلاَخ ٗى اسس ُىككى هٍزى

25

ِْٚ ٝ

زلٔل

ًوعى مسبوٌ كوّزـ ٍٍ ٚهّزى

اثث٘ب

ٗيب

؛

ثُىسس ٓوَبّ ٍل ّبٕ عٍِ ؛
26

ٓإٖٓ ؛ ثُىسس ٓىىلْ ٗى ُّلا

فبرِْ ٗيب ٍل هي ؛ كفزو

هله ٍل هاد ٗب ٓبٗ٘ل ؛ ثورو

ٓىىلْ ػٍِ ؛

ا٘ٛب

ّىٛو

ّجًّن و ّجّو ثُىسس ٍل ٓبطط ؛
اٍالٍٓ عىٛو

ؽن ٗب آبّ ؽٌَن و ؽَٖ ؛

ؽُل ِه ٕلله ٗب ٗىهِ ٌٗن ؛
28

امحل ؛ امحل ػٍِ ثٌ ػٍِ ؛

ثُىسس هتُب اَي ٗىه ٍٍ ثثُلا

كبٔٝخ ىٛواء ٗى ك َٚ؛ اّظظو

27

ٓىىلْ ػٍِ ا٘ٛب ؽوًّب وٍٕ ؛

ا٘ٛب ٓب ؛

ٓظظٌسس هي ثُىسس ٗب فُِنِ ؽَٖ ؛
ىٛواء ٍل ٓبال ٗب ثُىسس هرٖ ؛

ْٗ ِٚٝيب ٗب ًبٗلٛب ٗب اٍىاه

ثُىسس ؛ هة ٗب زلوِّ اٍواه

833

ََِٗ ؽٌَن ٗب
ٓبٗسس هج ا٘ٛسس هت
29

اٗله

آبٓخ

ٗسس ًوآخ

ٓبٗسس هن ا٘ٛسس هت

ٗسس ٗلآخ

ٓبصلسس ٓبهٌ واد ٗسس َٖٓ ٓب

مًوِ ؽٌَن ٗسس ٛو كّ ًوا ًو

ؿْ ٗزهٍ ًىئٍ هي ؿْ ٗب ثواثو

هوئٍ

ككـ٘بٛى

كٛىعسس ٍَواٍو

هوئسس ؛ ا٘ٛسس ػوُ ٗب اوثثو
هة اٗسس ث٘لاؤ كوُ ٗب اوثثو

ثبؽِ ٗيب ثثو ًُىٌ ححٍِ ؛

ٛو اَي ثثهىٍ ٗسس ٛو اَي ًٍِ ؛
31

رب

هة ٗب ْا ككسس زلْو ٗب كٕ ٓب

ؿْ ٓب ؽٌَن ٗب هوعسس ثواكه

31

ثبهُخ

؛

هوىِ

هُبٓخ

ككوّ ٛىا هت ٍٍ واهٌٌ عٍِ ؛

عِىا ٍٍ كٍ ثثو ٍىطط ثسس ًٍِ ؛

هـزَ هتُب ؛ ًوثَ ٗب ثٖ ٓب
ٍُّل اُْظظلاء ٗسس إؾبة هٕ ٓب

ًوثَ ٗب ثـَٖ ٓب ٍىطط ٍىطط ثـَال ؛

ٍىطط ٍىطط ُٖٓجذ ٓب اٍِْ ػَجب ؛

إؾبثى ّ ٚثثو هوثبطط هتُب ؛

ا َُٛاُجُذ هتُب ٍت كلاء ؛

32

هت ثؼل ٍووه ٓبها

ككُب ؛

كٌَهٍ ٗسس ىَ٘ت هوئٍ هُٛب ؛

834

ّبكٌ ٌٍٍُ٘ ٚل هتئٍ ًوثال ٓب

ّهياكٌ هتئٍ ككُب ًوة و ثال ٓب

كمشٖ هي كوذلب ٗب ٓبهٌ ككال ٓب

ً َٓال ٓب
رُؾ ،هي ثثظظ٘ححب ؛ اػِ ِ

33

ػجّبً

ثثبٍل

هت ثثححهٍ مشو هي ٓبها ٔٝبٗححٚ
يب يب ٗسس عُبهسس ٓبها ككُب ّظظب

ُُىا

ٍلٛبها

اًرب ؽٌَن ٗب اٌْٗهىطط ٗب ربها
34

ًوثَ ٗب ثَٖ

ٗ ّٚ ِْٚٝ ٌَِّ ْٛب ثثُبها
ٓب ثثبَب

ّظظبكح

ّبٗ ٙسس هن هٕ ٍٛرب ٍل ٝبهخ

ّظظياك ٙححهـ ٓبٗ ٙب ثثُزب هج ًّن

ًِٗن هن ْاثثى ٗسس كمشٖ هي رًن
35

اػلاء هي ثسس ٛبد ًبضضٍ ٗسس ٓبها

ٛبد ٓب ُئٍ ّ ٚهي ٓبٗككى ؛ ًِٗن

ٓبهو رى ككنها وٓ ٙبً٘ٓ ِٙن

ّب ٙهي ححهىضضٍ ٍٍ هرب ٗسس ًهىكٌ
ككٖ ًوا هتئٍ فبيل ؛ ككىكٌ

مشو هي اْوٌ ٗسس ضضهىًو ٗسس ٓبهٌ

ؽِن ثثو ًُلو ف٘غو ٗسس عبهٌ

ّ ٚهي ًظظُى هك ُاضضهـ اسس ٗبهٌ

ثىضضهٍ ححُهوٌ َظظبطط ٗظظُطط ححِسس ربهٌ

36

ّ ٚهي كػبؤ ٍغلٓ ٙب ًُلٌ

مشو هي ككوكٕ اُربهٌ ُُلٌ

835

ٕ ٗب ٝن ٗسس مشو هي ثثهبهٌا
هواْ ِ

كُٗب ٍٍ ٍووه ٛبئسس ٍِلٛبها

ٓهو ٗسس ٓب ٙهتُب ؛ اٗلٛبها

ثححهوٌا ؽوّ ٍٍ ٍت ٗب ٍظظبها

37

ىَ٘ت

ثثٌبها

اسس ٓبها ٓب عبَب هببئٍ ؽَُ٘ب

ًوثَ ٓب ىَٖ اُؼبثلَطط ٍووه

هُلٌ هتئٍ ٗسس ححِزب هتب ٓٞٚو
38

ثبهو هي

39

ّظظياكٙ
ٗب ِٝنِ

ا٘ٛب

اَي} هُٛب ؛ ّبٗ ٙب كُرب

ؽن ٗب آبّ ٗسس ػبمل ٗب هٛرب

اٛين ََٗ ؛ ٍووسس آبٓى

حتوُن ؛ ٍت هة ٗب ٓوبٓى

ىَٖ اُؼجبء ثثححهٍ ثبهو ٗسس ٕبكم
ًُلا

ٛبئسس

ؽَُ٘ب

ثوو ؽوبئن

ٕبكم

ٗب

ثُىسس ٗب ٛو اَي هوإِْ ٗبٝـن
ٕبكم هي مسغهبَب مجِ ٚكهبئـن

ّظظياكٙ

امسِؼَُ

ٕبكم عُىٌ اٛين ّبٕ عَُِ

زلٔل

ٍبثغ

هعىيِ ٗب ٓؼ ٍٞصلىيِ ٗب ٍبٓغ

ٍبثغ

ٗــَُّوِ

الٓغ

ػوُ ٗب ػبيل ًوٍٍ ٗب واٍغ

41

اػلاء ٍٍ هي ٍت ًــئٍ ٗزهٍ ثُ٘سس

ا٘ٛب

ثثححهٍ

َٓزىهَٖ

رُ٘سس
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ػجل اهلل ثثظظال ثُغب ؛ امحل

ثبوٕ هٍبئَ ٗب ٕبؽت و ٙاوؽل

اػالِّ ؽن ٓب اْهب هتب ٓلوك

كمشِٖ كَٖ ٗسس ًُلا ؛ هك

41

اٛين وهاصـخ ؽٌَن هي ُُلٌ
دتهُل هج هي ظهىه ٍل ًُلٌ
ٓهلٌ ثبهلل ظهىه ٓب ثثظظال

هت ثثححهٍ ٍىهط ٓـوة ٍٍ ٌٗال

هت ثثؾهٍ هبئْ هرجٓ ٚب اػًِِ
42

ٓىىلْ ٓؼي هتب

كٓ َٚب اػظْ ّبٕ ٓب اعًِِ

هت ثثححهٍ ا٘ٛب ٗىهِ ثٖو ؛
ٓىالٗب ٖٓ٘ىه ًّنِ

اًوّ و اٝهو

ّبٕ ؛ هج ٍل اثظظًِ ٗسس اثظظو

ك َٚ؛ هج ٗى مشٌ ٍٍ اظهو
43

ٓىىلْ ٓؼي

ثرب

؛

هج هي ث٘بوٌ عبٓغِ اىٛو
؛ ٍبثغ

صبٍل

هج ٍل ٓلػ ٓب ٍجغ ٓضبٍل

ثؼل ٓؼي ٗسس ػيَي ٗسس ؽبًْ

ظبٛو و

َٓزـٖ٘و

هي

ٓؼبمل

كَٖ اذلليِ ٗب ًُلا ؛ هبئْ

َٓزؼٍِ

ا َٛاُجُذ

ٗب

ػبمل

44

ّظظياكٙ

ا٘ٛب

ٓىالٗب

آْو

ّظظو ؛ كَٖ ٗى هج ٗب ٍٍ ػبٓو
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ّظظياكٙ

ا٘ٛب

ٓوارت

واال

اٌْٗهىطط ٍٍ عُبهسس هتُب هي ؿبئت
45

كُربِ ُّٝت

ٕ
هواْ ِ

زلٌْ
46

ًُلا

ثثىربٗب

ٗبئت

ٗبئت ٍٍ ٕبؽت ىٓبٕ ؛ ؽبٙو

ٗبئت ؛ اهلل ٗب ٗىه ٍٍ ٗبظو

ُّٝت ؛ ٓىىلْ
ثٌ

اَل ثىال

ٓإٖٓ ٗب عبٗى ٍٍ عبٗى ؛ اوىلْ

اوىلْ ؛

ٌٓ٘و واٍٞسس اوىلْ

ٌٓ٘و ٗى ا٘ٛب َٓوَو ثٌ ٍوو ؛
ػبهف ٗى كوكوً ثُْي ٓوو ؛

ٍَِِخ ًُلو ُّٝت هي عبهٌ

اٛين ٝوف ًُلو كُ٘ ٗسس ٍبهٌ
47

ُٝت آبّ
هبئْ

ىٓبٕ ٗب ٕبؽت

ؽن ٗب كػبرى ٗى اَى آوِ ثبهٌ

ٗىهِ آبّ ؛ هي ٍت ٍٍ ّبهٌ

هَٛسس كػبرى ٓب عبهٌ هي ٗىه
رب هك

آبّ ٗى هتبٍسس ظظظىه

هي ٍت كػبرى ٍل ّبٕ ػغت ؛

ٕبؽت ىٓبٕ ٗب ٍووسس ؽُغُت ؛

ٓبٗ٘ل ا٘ٛب هُرـُت ؛

ٕبؽت اُؼٖو هج ٓظظظ ِو هة ؛

اٗجُبء

48

ا٘ٛب

ٓظبٛو

ًُلا

ٓووّه

ٍُّلح اهويِ ٗب ٛبد ٗب اوثثو

838

كاػٍ موَت هتب ثسس ٓضَ ػبُِْ

ًُلا

ًـزن ٗب ٕبؽت ٗب كُرب هتب ؽبًب

فبرـَْ ٗيب ٗب كَٖ ٍل فبرِْ

49

اٍوا ِه

ُٓورـََٚـ ِىَّخ

ٕبؽت ىٓبٕ ٗب كاػٍ ٓإَل

ثؼل ٓب

هاػٍ

ٓووّع

واػٍ َٓلّك

افالٓ ٓب ا٘ٛب هرجخ ؛ ثبال

رـُِ٘سس ػٍِ ثثؾهٍ ّب ٍِِٓ ٍٛ؛

اثواُْٛ

ٖٓ٘ىٓ ا٘ٛب ػٍِ ثٖ زلٔل

ٝىىبِ ٗب كوؽخ ٗب عسس ٛزب كٌاال

ا٘ٛب فِق ٍل ّبٕ عٍِ ؛

51

ًىصو

ثبوا هبٍ كاػٍ ٗسس كاػٍ هتب كُرب

ٍِٞبٕ ػٍِ ثٖ ؽبًب هتب اوؽل

51

ٗب

؛

اثواُْٛ

ٗسس هبئْ

ثُىسس ػٍِ ٗب ثؼل ػٍِ ؛
امحل ٗسس هج ّب ٙا٘ٛب ٓـٍَِ ؛

ا٘ٛب ؽٌَن فِق ؛ ككوآٍ
ثؼل ػٍِ ٗب ػٍِ ٍل مهبٍٓ
؛ كاػٍ

ٌَْٓىهح هة اْ ككسس هج ٍل َٓبػٍ

ثؼل زلٔل ؽن ٗب ؛ هاػٍ

ٗب واػٍ

52

اٍَواهِ اٍِْ

اًَُِ ٗٔ ٍٍ ػٍِ هتُب سلٖىٓ
ػجل ادلِّٞت ا٘ٛب ؛ ٖٓ٘ىٓ

زلٔل
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ػجّبً ٓىىلْ كَٖ ٗب ٍِٞبطط

ىٓيِّ

فىهُّل ؽن ٗب كِي ٗب كهفْبطط

ػجل اهلل ٖٓ٘ىٓ ا٘ٛب ٗسس مهْبطط

53

اكهٌَ اكهٌَِ

ٓىىلْ ػٍِ ٗى ٓوبّ ؛ اٍىنِ
كوهِ

زلٔل

ُٓىَؽِّل

ؽن ٍل ث٘بء ًُلٌ هج هي ُُّْٓل

ؽٌٔخ ٗب اٍَُٞو الة ٗب ُٓىعِل

هة هي ٌٓبِٕ ػٍِ ٓب ححوٌٛبَب
ْ هلهح ٗب ػِِٔى ثثوٌٛبَب
اصل ِ

هج ٗب ًـزبثى ٓب ىٛوُ ادلؼبٍل
ّهياك ٙثثظظال ا٘ٛب ؛
55

هُِ ُيِّ

كاػٍ ؽَٖ ؛ ًىصوِ ؽَُىنِ

اهلل ٗب حتوُن هي هتب
54

ؽٌٔخ

اؽَبٕ

صبٍل

ٓظظٌسس ؛ كػىح ٍل هج ٍٍ ٓـبٍل
ٗبّ ؽَٖ ؛ ؽَُُٖ ٓب ؿبٍل

ثُغب ؽٌَن ٗسس كٓ َٚب وِؽلح
ثُىسس هي ًُلٌ اْثبك كػىح

اكهٌَ ٗب ثُىسس ثثىرب ؛ ٗبكِه

ماد ٗب ٝبٛو كٗ َٚب ظبٛو

ثثظظال ػٍِ ؛ ػِْ ٗب ىافو

اْفو

56

ثُغب ميبٍل كػبرى

ٗبّ زلٔل هة ٗب آُطط ؛

ػبيل هُرت رى ُوت ِػيِّكَطط ؛

ٓب

841

َىٍق كػب ُح اذل٘ل
هت

اوٍّ

كػىح ٗب ٖٓو ٗب ٍِٞبٕ اكَٚ

ثؼل اهلل ٗب كاػٍِ اَٗجـََ

أًَ

57

ٗب

ثوٛبٕ ثُىسس هة ٍل ػغت ؛
كاؤك ػغت ٗسس كاؤك هـٞت ؛

كاؤك ٗب ٖٓ٘ىٓ كاػٍِ ُّـ اْكّ

ػجل اُُّٞت

58

ٍووهِ

اػظْ

كػىح احلن ٗب ؽبٍٓ هتب ٛو كّ

كاػٍ فلا ٗب ارـوًِ ٗسس اًوّ

مشٌ اُلَطط ٓىىلْ ػٍِ ٓهوِ اٗىه

ىَٖ اُلَّطط هبٍْ

هٞتِ كَطط ٘ٛل ٗب ّظظُلو ٗب ٍوكاه

عبٕ ٗسس كَٖ ثثو هوثبٕ ًوٗبه
59

اْهب عالٍ

اعَ

اٗسس

ٍووهِ ثو رو

كاؤك اثِٖ هٞت ّبٗ ٙب كُلاه
هبرَ ٗب واٍٞسس ا٘ٛب ؛ ٗبه

كُٗب ٓب ًُلٌ ّ ٚهي ىٛبكح
افزُبه ًُلٌ هة ٓب ّظظبكح

هٞت كَطط ٍووه ٗى ٓبًب ًوٌ ُى

مًو ٗسس اٛين ثثُو ؿْ ًوٌ ُى

ححْْ دتبهٌ ثثُو ًل ًوٌ ُى

ّبٗ ٙى ٓبًب ٛو كّ ًوٌ ُى

61

اهلل ٍٍ اعو ٗب كُه ٍل ُوٌٌ ُى
عّ٘خ ٓب ؿوكخ ؽىه ثثَوٌ ُى

841

هٞت ٗب كاػٍ ّغبع اُلَطط ربيل

هوإِْ ٗبٝن ٗسس ٕبٓذ ٗب ربيل

ثله كَطط ٖٓ٘ىٓ ا٘ٛب ؛ ػبيل

ٓبٗ٘ل ّبٍ ٙل راليل

61

ٗبّ هتى

امسِؼَُ هي ّٗ ٚى

كوىٗل ٓب ححٌٔى ؛ ٗىه هي ِٓٗ ٚى

ٓىىلْ ىًٍ ٗى ؛ ػوُِ ًو َل
ٗىهِ كَطط اْهب ٗى ك َٚػظُْ
62

ً هة ٗب ًُِْ
ّظظياكٓ ٙىٍ ِ

كُ٘ ؛ هج ٗى ٍت ثثو ػُْٔ

ٗىهِ كَطط ٓىىلْ اهلل ٗب ٗىه

هوٙخ ؛ ا٘ٛى ككىَب هك ٝىه

ثل ُه كَطط صبٍل ثلهِ

اَرـَْ هتب

اْهب وعُـ ٚاُلَّٖ ٍىطط ًْ هتب
63

ٓبٗ ٙب

كػىحِ ؽن ٗب اوٗححب ػََِْ هتب
هج ٗب ٓلكككبه ُىػ و هِْ هتب

كاػٍ ٓإَّل كَِٖ ٗب ِٙوؿبّ
كمشِٖ كَٖ ٗى ًُلو ؛ اِهؿبّ

ٖٓ٘ىٓ ا٘ٛب ىًٍ اُلَّطط ٍووه

ثلهِكَطط صبٍل ٗب ّبٗ ٙب كُرب

فلٓخ ٓإَّل ٍل ًُلٌ ؛ ثظظزو

رللوع ٍل كـزـ٘خ ٓب هج ٛزى اثزو

64

ّهياكٙ

ا٘ٛب

ق ٖٓوٌ
َىٍ ِ

اَْب ِٓي هي كِي ٍٍ اوروٌ

842

ٍُقِ كَطط ٍوًبه

ػبيل وهبه

ؽُله ٍل ػزوح ٗب هتب مواُلـوـبه

كِـوبه

ػبيل َٓ٘به

اػلاءِ كػىح ٍل رىهٌٌ

كَِٖ

ًُلو

ٗى

ػجل ػٍِ ٍل ّبٕ ؛ اػًِِ

65

عىٛو ؛ ا٘ٛب ػِِْ ٗب اؿًِِ

ػِيُّ اُلَطط اْهب ؽن

ٗب

هة هي كِي ٍٍ ا٘ٛسس اُربها

ٍِزبها

ػبمل ححُهوٌاواٗسس هي هتب ٍِلٛبها
66

اٍواه

ٌٓـ٘ىٗخ

ثثىربٗب ْٛ
ٓىالٗب

ُّٝت

ٓضَ

كَٖ ٗب ىَٖ

همحخ ٗب ػٌن ٗسس ؽٌٔخ ٗب ػٌن
67

ٍُقُ اُلَطط ٓىىلْ هي ا٘ٛسس ٍ٘ىاها

ا٘ٛسس

ا٘ٛسس

ٍُ٘بَب

ث٘بَب

مه٘بّ ُّٝت ٗسس

كاػٍِ

كبرؼِ

هـُوّحِ

ػٌن

ثله و ؽٌُ٘ن

ا٘ٛب فِق ؛ ككِوآٍ َُٓٔغّل
ق كَطط ٓىىلْ ٗب كُرب زلٔل
ٍُ ِ

ثله ٗب ٖٓ٘ىٓ صلُْ اذلليِ ؛

مشٌ اُّٚؾًِ ؛ حبوُ اُّ٘ليِ ؛

ا٘ٛب هَْ رى ًهبئٍ فلا ؛

هوإْ ٓب ّ ٚثثو ٓإٖٓ كلاء ؛

68

ربيل ؛

ا٘ٛب ؽن ٗب ؽَُبّ

هج ؛ آبّ ٗب هبئْ ٓوبّ

843

ٖٓ٘ىٓ ا٘ٛب كَٖ ٗب ثوٛبٕ

كػىح احلن ٗب ٖٓو ٗب ٍِٞبٕ

ٕبؽت ىٓبٕ ٗب ثىمه و ٍِٔبٕ

ّبٕ

69
ٕ
ٕ

ٍبدتب

ٍبدتب

ػبيل

ٍبد ٍل هـىّح امهب هتٍ ظبٛو

هتٍ ىاٛو

ٓؼغي منبئٍ اٛين

ٗىهِ فلا ا٘ٛب ٓ٘هـ ثثو ىاٛو

ككِوآٍ

ػجل اهلل

؛

ٖٓ٘ىٓ ا٘ٛب كَِٖ ٗب ّب ٙ؛

ٗبّ

ثلهُ اُلَطط ّب ِٙكَِٖ ٗب ٓب ٙ؛

ٍِٞبِٕ كػىح ػبيل عب ٙ؛

هة ٗب هَْ هي ثبؽِ اِهّ ؛

71

ثل ِه ٛليِ ؛ حبوِ ًوّ ؛
كاػٍ ثثححبمسب

هتب ثلهِ اٗىه

ِّٗٔ آبٍٓ ٗب ربط ٗسس ٍووه

ثثظظ٘بوٌ ثثظظ٘ححب ؛ كوكوً اٗله
شلِىىِ اٍِْ زلٔل ٗب ٍو

ثثو

كاػٍ دتبها ؛ ٍُق كَطط ٝبٛو

71

ا٘ٛب ثثَو ٍل ثوٛبطط ؛ ثبٛو
اهلل

كػىح ٗسس

اْثبك

كػىح ٍل عبهٌ آلاك هاًهسس

هاًهسس

ٓإٌٓ٘ن ٍووسس ٗسس كٍ ّبك هاًهسس
72

ْٗ ِٚٝسس ِْٚٝ

هي ٍت ٗى عبهٌ اهّبك هاًهسس
ٍل ػزوح ًواّ

ثثظظ٘ححسس هي ٍت ٗسس هة ٗى ٍالّ
*****
*****
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ثواكه رى

ُٖٗؾخ

ثواكه رى

ُٖٗؾخ

ٍٖ

ٍٖ

ؽوُوخ ٗب ككِىطط رى ححُٖ

ىُٓطط هتٍ اْمسبٍل ثـَٖ

رى َُٖ

1

ثواكه

رى

هبِى ثىئٍ هبِى

ٛلاَخ ٗى رى ُسس هٍزى
كوّزـ ٍٍ ٚرى ًو هّزى

ثًٖنح

ثيهككى ٗى

ُسس

كوّزـٍ ٚل رى ًٍنح ُسس
2

هلً ٗى رى ؽظًنح ُسس

ػٔو ثبهٍ ٍ٘جـهبيل ُسس

ٌٓبهّ

رى ٍُلٛى ٗسس مسى هٛغسس

رى هج ًظظ ٍبححى هت ًظظغسس
3

ورًنح

ُسس

ٗسس

ٓؼبيل ُسس

رى هة ٓبطط زل٘زى ٍظظغسس
هن ٛوككـي ًرب ٓب وٛغسس

رى ٍووسس ٍٍ رىاٙغ ًو

رى اهلل ٗسس مهُْ ٚكٌه
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هن ًو رى ُىكك كٌَهبئٍ

هن ًو عسس رى اكٌَهبئٍ

هن ًو عسس ًِرب اسس هببئٍ

ؿوم ٗب ؽِوٓ ٓب هتبئٍ

ٓؼبٍٕ ٍل هي ٍت عوٌ ؛

4

رى كُٗب

رى كٌهعسس هي ٍٍ هي ّو ؛

ٓب ىٛبكح

هبالئٍ ٍل رى ػبكح

ًو

رى

ًو

اهلل ٍل ػجبكح

ًو

ٗسس ثثىهٌ ثٌ ٍؼبكح ًو

رى ه ٙثثبث٘ل ّوَؼخ ثثو

5

رى هٍُ ٙلٛب ٝوَوخ ثثو

ًٔبئٍ ُسس رى هتئٍ ٍُىهو
رى

رى عب َظظبطط ٍٍ هبوو ثثُوو

الككسس ثٌ ككه٘ى هوهو
6

اٗسس رَُْ٘

ِِٓسس

ٗسس

كوكوً

ٓب

ؽىهو

ٍََِ

هن وٛبطط ربصُْ ٗسس ًٌَِ

ٛىا هتٍ عبٕ وايل كسس

هن ٍـَبئَ ٗسس رى ضضبيل كسس
7

فلا ٓب ماد ككهبيل كسس

هن ٛوككـي ًىئٍ ٗسس ككبيل كسس

هن ٛوككـي ًىئٍ ٍل ؿُجخ ًو
هن ٛوككـي رى منُٔخ

ًو

846

ٛىا ٍٍ كٍ ٗسس ربٍل ُسس

كٛين ٗى ؽٌْ ٓبٍل ُسس

ؽوُوخ ؽن ٍل عبٍل ُسس

ٝوَوخ ؽن ٗى عبٍل ُسس

8

فلا ٗسس رى ثثظظححبٍل ُسس
فلا ٍٍ رى آبٍل ُسس

رى آّبهح ٗسس ٓبهٌ ُسس

ؽُبٌب

ٗيكِ

9

ثبهٌ

ُسس

اثل ُكك رى هٛسس

ًووا اوثثو رى رَُ
11

فلا

اوثثو

ككـ٘بٛى ٍٍ
11

ٗسس هة ٗى كُ٘ ٍبهٌ ُسس

فلا ٗسس هتبئسس رى

ػَٔ ًو ٛو ككهوٌٌ ٛو ثثـََ

ػَٔ

ُٖٗؾخ اْ رى ٓبهٌ ُسس
الهٍ

ثبهٍ

صلبٌب ٗى

؛

اميبٕ

ػَٔ ؛ ثثَُ
ػَٔ

ثبٌَُ

ػَٔ ٍٍ ٛو آَ ؽبَِٕ

ػَٔ ٍٍ هة ٗى رى وإَِ

رىًَّ

رَُّٖ٘

ًو

ًو

فلا

وُُّى

اْككسس
ٗى

ككـ٘بٗ ٙسس خبْسس ربها هة

آبٍل

ْاثثسس

ربهٌ

ٍت

رجزَُّ

رىٍَُّ

ًو

ًو

847

رى

هوإْ ٍل رالوح ًو

هن ٓإٖٓ ٍل ػلاوح ًو

رى

مهُْٚ

هن ًىئٍ ثثو

رى ٛو اَي ٍٍ هبالئٍ ًو

12

ٍقبوح ًو
ثـبوح ًو

رى ٛو اَي فًن هببئٍ ًو

رى َِْٓ هتب رى ٓإٖٓ هتب

رى هاٍـ هتب رى ٓإهِٖ هتب

رى ُٓــٌوِّ هتب رى زلَٖ هتب
رى ػبهف هتب رى ٓزوِٖ هتب

هن ٓنِٗت هتب هن رلوّ هتب

13

دتُطط

اسس

هن ظبمل هتب هن ٓظِْ هتب

هببئُى

ثظظ٘ى

دتُطط عبٗى ٗسس ثٌ ٗظظ٘ى
14

كُِى ٗب

ػجبكح

ًبٕ

ٓب

15

مسغهغى هي
اٗسس

ٌِٗبُى

فلا ٗى هج فلا رظظ٘ى

اّبهح ٗسس

ُُغى ثْبهح

ٗسس كٌٛبُى

كِٗى

ُهٔـُٔ رـوىيِ ٗب ثٌ ثثظظ٘ى

ككبُى

ٗسس

؛ رـوىيِ ٗبه ٍٍ كٌٛبُى
ٗسس

ُىضضبؤ

ٓ٘هـ ٍٍ هن ككبُى

ٍَـَِق ٍل ححبٍ ثثو ححبُى

دتُطط

ككبُى
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دتبها هة ٗسس هن هبىُى

َٓـؼـَبهف

ٗب

ٓب ثثهىُى

ٛىا ٗى

ًهبؤ هن عهىُى

ًرب

دتُطط هن

هبال ٗب ٍبهتـ

16

ٛليِ ٍل هاٙ

دتُطط ؿلِخ هتـٌٍ عبككى
ٍبٗجـهِى

دتُطط هن

ؿوَجى

هن

اٗسس ػوىبِ ثوبء

دتُطط

18

وهذ ثثو

ثثبُى

هن ًوعى
هن

ًوو

ٗى

ثثوٌٛغى

كُٗب

ثثو

ككهو

ثظظبوٌ

ككهو

عىك

هببككى

دتُطط الككى

ٗى

شلذ ٗى ٓ٘هـ دتُطط

ٗبُى

ثبُى

ثٌ محُّخ ٗسس

هبىُى ْا وُّٕخ

فُبٗخ ٍٍ ٍلا كٌه عى
19

دتُطط ثب َٝهتـٌٍ

هاككى

اٗسس ٍبئَ ٗسس ًــئٍ اُْى

منبىو

ٓب ثثُضضهى

ْا كُٗب ؛ ك٘ب ٗى

17

ٗسس

ٓب ثُضضهى

ححُ٘ى

ثثهىُى

ىًبرى

ٗسس

ٗسس

اكاء

ًوعى

هلً ٍل ًٍنٌُٛى ححوٌٛغى

ٓب ثبثث ٍل

ٝبػخ

هن ػبٍٕ هتبؤ ًىئٍ ٍبػخ
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كىاًـٚ

ػِِْ

ٗب ححبًهى

ٛياهو

ؽلبظخ اٛين ثٌ هاًهى
21

ًََ ٗسس كوه ثٌ ٗبًهى

؛ ٛو اَي ٓب عُلٌ ُنّح
فلا ٍل ػٌن ؛ ؽٌٔخ

ْا كػىح ؽن ٍل كػىح ؛

فلا ٗى اَظ ػووح ؛

ّوف ٍل اَظ مهوح ؛
صلبٌب

21

زلٔل

؛

ٗيب ٗى

ٗيب

ٗى

اثث٘ب

هلً ٍل اَظ هثىح ؛

اٗسس

ّجًّن

ل
ّظظُ ِ

23

ػٍِ

ىل
ٓى ْ

وٍٕ ا٘ٛب

؛ ػٖٔخ هج ٗب هك ككظظ٘ب
ٗسس

ّجّو

؛ ىٛواء ٗب هي ثسس كُرب

رى ٍجٖٞٓ ِٜلًِ ثثو هو
ًوثالء

ٍلُ٘خ

؛

هي ٓلَ٘خ ؛

؛ كوُظظٖ كبٔٝخ هج ٗب
22

ثٌِٚ

؛ الًهى

ثثو

هو

رى

َ
هـزُ ِ

ً ثثو هو
اثِٖ ٓورِ ٚ
اّوُبء

رى ىٛواء ٗب ثثَو ثثو هو

ائٔخ

ٗب ثثله

ثثو

هو

ثثو

هو

851

ػغت ًوثَ ٍل زل٘خ ؛

ٗيب ٍل هج هك ػزوح ؛

هي ٍووسس ثثو ُٖٓـجخ ؛

هىَّخ ؛

24

ؽَُين

ٓالئي عٖ اٗسس

25

اُؼٖو

اُِْهٍ

مهُطط

ؿٔبٓى ؛
هي

ُّٝت

ٍبكح

ا٘ٛب

ٓوبٓى

ؿالٓى

؛

؛

ٛبمشُُّطط ؛

ػغت همحخ ٗب ُّٕت ؛

؛

ََِٓي هلٍٍ

ٓووّة ؛

هي اٌْٗهىطط هتٍ هتُب ؿبئت
اٗسس

هبئْ

هي ٗبئت ٍٍ ؛ فىك ؽبٙو

فلا ٗى ٗىه ؛ ىاٛو
27

هي

هي ٍووسس كبُٔٝـُّطط ؛

َِِٓي ثسس ّي زلغّت ؛
26

اَٗبطط

؛ هوئٍ هي اوثثو ٛواْطط

ٍت آبٓى ؛

هي همحخ ٗب

آبّ

ككهين

ٓهىضضٍ

ًوا

ٗبئت

؛ هي ٍٍ وعـ ٚكَطط ٗبٕو
ادلزـّوُطط

آب ُّ

ػغت ّٗ ٚب كػبرى ؛
فالئن

ٗب

ٛلارى

؛

ظبٛو

851

ػغت
ٗجُـّى

ا٘ٛب ٓ٘بهت

؛

ًىاًت هي

ٓوارت

؛

عِسس هج ٍٍ ٗىإت ؛

ٗب

آبٓى

28

ٛزب ىَٖ اُظظلي
ٌٓبهّ

ٗب

ٗب

ثِ٘ل
ٛزب

29

ٓظبٛو

ا٘ٛب

آبّ

ًىصو

اُؼٖو

َٓ ِٚ
ٗب

اٗىه

ٓظظظو

مسبء احلن ٍل ىَ٘خ هتب

فالئن ٗب هي ٓىىل ؛

ْا

هواْطط اَل

ثىال

؛

هي ُّٝت ؛ هي ىَٖ اُلَطط

31

هي
60

ٍِ
كاػ ّ

كاػٍ

ثين

فلا ٗب ػِْ ٗب واػٍ
31

ٓب

وُٝ ٙت ثثبى ُ٘ٝخ هتب

ٗسس عبٗى ٍٍ هي اَوىل ؛

؛

؛

كػبرى

لِ اَػًِ ؛
هي ٓبها ع ّ

ثثَِزب َُُٔب

؛

ٓ٘بئو

ٍووه

صىاهت

؛

ػظُْ

اَُّْبٕ

َبٍُطط

ُٛلي ٗب ٍَوػ ٗب هاػٍ

فلا ٍل هآ ٙجبطط ٍبػٍ
ّبْ٘ٛبٙ

غ اجلبٙ
وَيل اهلل  ،هكُ ُ

852

و ٙعُىٕ عٍ ٗب كُرب هتب

هج ٓىىلْ ٓزـّوٍ ثو هتب

هتب

و ٙثُذ اهلل ٗب كه هتب

ػِجب ُك اهلل ٗب ٍووه

كٚبئَ

32

ثواكه

ٗب

صُوَـّب

كىاٗ َِٙب و ٙكهَب

ػيِّ كَطط ٗب

هتب

هتب

هتب

َََِِْٔ هج َوُطط ٗب هتب
هٔو ححوؿِ ثوَطط ٗب

اٍل ؽن ٗب ػوَطط ٗب هتب

هج ٍُق اُلَطط ٗب ٖٓ٘ىٓ

33

آبّ احلن ٗب هتب سلٖىٓ

هتى

َٗت هتى

هتى ٗبّ

ّحب

ػجلِ ػٍِ

34

اَىيل

ٓإَّل
ٓوبّ

ا٘ٛى

ا٘ٛى

هي ٍُق اُلَطط ّظظْ٘ب ٙهتب

ػظُْ اُول ِه و اجلبٙ
35

ّوف واٙؼ عٍِ ا٘ٛى

ا٘ٛى
هي

هتب

ٗسس ُّٝت ٗب

هتب

ٛزب

ٛزى

ٓؼزٍِ

ا٘ٛى

إـو
اًرب

زلبٓل ٗب اَرـَْ ٓبٙ

هتب

هي ٓىىلْ ٕلى ُح اهلل هتب
ٛزب ػٔلح

هتٍ اٛين ّبٕ ٓب وؽلح
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هي

ىَٖ اُلَٖ ٗب ربيل

ؽ كَٖ
ٗسس ثب ِ
36

ٛزب

ٗب

وٙ

زلٔل
ٛزى

ٓبيل

37

ٍل

 ٛي ٗىهاٍل هج ٍل ُٝطط

رـيَـُطط

اٗسس

ٗىه

اُظظلي

هوإْ

هتٍ اٛين كاد ٍٍ واٙؼ

اٗسس

ا٘ٛب

كػبرى

ٗسس ػبيل ؛ ّوف ا٘ٛب

فِق ا٘ٛب ػظُْ

اُْبٕ

الئؼ

؛

ٗسس عّ٘خ ٗب

عَُِ اُوله

اٗسس عبٗى

هتب

هتـٌٍ

زلٔل

اَوىلْ

كَٖ

ي ؽن ٗب هتب ٍِٞبٕ
هج ُِٓ ِ
هي

ٍبثغ

ٛزب

ٍبثغِ

فلا ٗب ٗىه هتب

ٍل

ٍََِق

ُؿوَف

رجـُِـُطط

ا٘ٛب

ا٘ٛب

ٓىىلْ

ََِٓي كه

39

زلَ

ػبيل

و ٙا َُٛاُلَٖ ٗب ٍووه

ؽَبّ اُلَطط فِق

38

ا ٘ٛى

ٍُق اُلَٖ ٗب كُرب

ٖٓ٘ىٓ صلْ اُلَطط

مسبءُ اُلَطط

كَٖ

ٗب

وايل

الِٓغ

ٗب

هبُتِ

ثوٛبٕ
اَٗبٕ
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فِق ا٘ٛب هتب ثله اُلَطط
هتئٍ هي ثثو اٗسس
41

ثثححبمسب

ٛزب

هي

هتب

41

ٛزب

دتٌُطط

ٓىالٗب

هي

ٓظظزبة

ٝبُ ٛو االََٗبة
ػغت

ػبُِْ

ىل
ػغت ٓى ْ

ُٓطط اهلل ٗب كٗ َٚى هاط

ٗسس

ػجل اهلل

آبّ اُؼٖو

ٛزب

هي

هتب هثّبٍل

ٗب

هتب

ثبة

ق االْهاة
َٓؼ ُ

هتب هلٍبٍل

اٗسس ٍىٗثثى ؛ ؽن ٗى هاط
َوُطط ثثو ححهىطط هك ُٓطط ححهىطط ٗبط

ُٓطط كػىح ٗى ٗككظظجبطط ححهىطط
ٍلُ٘خ ٗى ُٓطط هجٞبطط ححهىطط

ُٓطط كاػٍ ْا ٍِ امحل ٗى

ٛو اهوة ٗى ٗسس اثؼل ٗى
43

ربئُل

رٌَُطط

زلَ هتى ٍبٍٓ ػ٘ل اهلل

ٓ٘سس خبْى ؛ ٗٔ ٗى ربط

42

آبٍٓ
اٗسس

ٗٔ

اٗسس رؼُـُطط

ُٓطط هاػٍ ٍَوػَ اٍؼل ٗى

ُٓطط ٍبُِي ٗـَظظظ اهّل ٗى

ُٓطط اة اث٘ب ِء كػىح ٗى
ُٓطط شلَِي هة ٗب ػووح ٗى
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فبكّ

هك ٍىٗثثٍ هج ٗسس ؛ فبًب

آبّ

اُؼٖو

ححهىطط ا٘ٛب ٌّو ثثو الىّ

مًو ثثو كائْ

44

ٗى

ُٓطط ٍُق اُلَٖ ٝبٛو ححهىطط

؛ هي ثبُٓ ٖٝطط ظبٛو ححهىطط

ص٘بء اٛين ٍُ٘بؤطط

ححهىطط

ثِ٘بء ؽن ٍل ث٘بؤطط ححهىطط
45

ثثححبً ٍبٍ اْ
زلجّخ

اَِٛ
46

؛

آبّ

ٗسس اٛين

ّوف ا٘ٛى
اًِبومنى

هي ٗؼٔخ ٗى ُٓطط ّبًو ححهىطط

ع٘بؤطط ححهىطط

ِككـ٘بؤطط

ححهىطط

ُٓطط ؽبٓل ححهىطط ُٓطط ماًو ححهىطط
ّبطط ٍٍ

اميبطط

ٍٍ

هتُب اهلل ٗب اؽَبطط ٍٍ
ككهين هتئٍ ك َٚهمحبطط ٍٍ

ةِ اًوّ ٗى
ٌّو ؛ ه ّ
ٗسس هة ٗب اٍِْ اػظْ ٗى

ثوٛبٕ اُظظلي ثبٛو

ٝبٛو

زلٔل

ٗبّ

ُِّٝتُ

و

47

ٗسس ٗٔ ٍٍ هي ٌَِّٓ ؛

؛

ىاٛو

ٍل فلٓخ ٓب ؛ هي ؽبٙو

ٓؼظّْ ؛ ٓ ،جغَّ ؛
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ٗب فلا ؽبٍٓ

هي كػىح ٗى ّوف ٍبٍٓ

ْا كػىح

هي كػىح ٍل ىهع ٗبٍٓ

؛ هي ثثو هة ٗى ثِو ٛبٍٓ

هي كػىح رى فلا ٍل ؛

48

هي همحخ رى ٍلا ٍل ؛

اسس اهلل  ،اٗسس همحبٕ

هٛسس

ٍككال ث٘ى
49

هي

االميبٕ

اهلل ٍل

ؽلبظخ

هي ٍووسس ثب ٍالٓخ هٙ

اْ كػىح

رب

51

كػبح

اَُـّزو

اٗسس كَطط ٗى
51

اسس ؽ٘ـّبٕ  ،اٗسس ٓ٘ـّبٕ

هُبٓخ

هٙ

ٗيب

ٛو اَي حلظ ، ٚاٗسس ٛو إْ

ًِالَخ

ٓب

ٓب  ،هػبَخ ٓب
مهُْٚ

َََِٓ

ثب

ْا

ٍل

ْاٍِ اٝظظو

ٓب

كائْ

هٛسس

ْا

ٗيب ىٛواء و ؽُله ٓب

ٓب

صـو

ثبٍِْ

ظظظىه

اِثِٖ

ٍل ٓلّح ُكك اْ كُٗب ٓب
؛ هي ٍت ًِِٔـَخ ػُُِب ٓب

ًوآخ

آِبٓخ

ٍَِِٚ

هٙ

هٙ

هبئْ

ايب اُوبٍْ
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رى ٓإٖٓ ٗسس ثث٘بً ٙوعسس

ٗسس همحخ ٍل ٗككبً ٙوعسس

ٓؼبف ٛو اَي ُككـ٘بً ٙوعسس

ىَبك ٙػيّ و عبً ٙوعسس

52

كػبء اسس هة ٍين ُُغسس

ٗؼْ ٍت ٗسس ككهين كجيسس
*****
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هبذلب اُلاػٍ االعَ اُؼالّٓ ٚاُ٘ؾوَو ٍُلٗب ػجل ػٍِ ٍُق اُلَٖ
ػِْ ٗب ٓىٌب عوٌو

 .3ػِْ ٗب ٓىٌب عوٌو

ثثوٌٛىاٍل ٛضض هن ًوو

اثث٘ب ٓالّ ٍٍ كٌهو

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

هتُب

كاها هتىهٌا ٍب هُٛب

اْ ُٓب

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .1هاد كٕ ًب ٍِِٛ؛

كٍ اوثثو ثسس ًٍِ ؛

اٛىٌ ٍىطط ؿبكٍِ ؛

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

ً .6ظظىطط ححهىطط هتىهٌا ًالّ

ٓبها ٓىىلْ ؛ آبّ

هت ٗب ٛبهتسس ؛ ىِٓبّ

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .0ححبٛسس هت ٝىه ًوسس

كؼَ يف اُلىه ًوسس

ًىئٍ ٍىطط ؿىه ًوسس

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .3ثبواعٍ

ككِلٌا

ًىٕ ًوٍسس

هٗ

859

 .4اكٌلْ ٗسس اَػًِِ ًوسس

هاٗي ٗسس هاعب ًوسس

ضضُثثب ٗسس كهَب ًوسس

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

ً .4ظظىطط هت ٓبٗى دتُطط

واد اْ عبٗى دتُطط

ثثظظححبٗى دتُطط

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .4ػِْ ثثو الىّ هٛى

ك َٚثثو كائْ هٛى

ٗٔ اوثثو هبئْ هٛى

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

هن

ًىئٍ ٗى ٓبَٗى هن

ربَٗى هن

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

ححِى

كَٖ ٍل وارسس ثثِى

ًلو ٍل ها ٍٍ ٙضضِى

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .33هُٛى ًىئٍ هن هٛسس

ثبوا وِٕ ًىٕ ًظظسس

هج فلا ٓبٍ ٍٛظظسس

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

هٓي

ٓ .4ظظىضضبئٍ عبَٗى
كقو ٗسس

 .35ثبوا ٍل ححبُسس
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 .33كُٗب اوثثو

ثثوٌو

هجِخ هو ٓ٘هـ ٗسس ًوو

هن

اوٗححب هرجٗ ٚسس ححوٌٛى

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .31ىٛل و رـوىيِ ثثو هٛى

ٍظظى

آزؾبٗبد

هج ًظظى ٍبححى ًظظى

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .36هٛغى ٍُلٛب ٗسس مسب

منب

ًظظسس

ّظظياكٙ

هج منب هة ٗسس ككٔب

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .30اكٌلْ هتئٍ هٛغى ؿالّ

ٌّو ٗب ًظظغى ًالّ

ٍغلح كئٍ ًوعى ٍالّ

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

ثبواعٍ ىًٍ

عئٍ اُوعٌّن عهٌٍ

ُُلٌ ّبِٕ ٌٍََِٓ

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

ً .34هبه ًوٍى هن هبال

ُظظى ثثوٌَٛى هن هبال

اْ وِ ٍوٍى هن هبال

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

ٓ .34بها
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ً .34ظظبطط كُٗب ٓب آبطط

ًىٕ ثثبٍسس ؛ ٔٙبطط

هاد كٕ رًن و ًٔبطط

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 ّٚ .34ىًٍ َظظبطط ٍٍ ككُب

صلِْ كَطط هبٍ هن هُٛب

ٍل ُٓب

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .35عئٍ ع٘خ ٗسس وٍب

هت عكك ٚعئٍ ٗسس هُٛب

عظظبطط ؛ هة ٍل ثثـََب

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .33كاها عبئسس ؛ ٗسس هاد

هٛسس ؛ ُىككى ٓب واد

عُىؤ ًُلو رُىؤ ٍبد

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .33عُىاهسس يب يب ًوو

هًهسس كـز٘خ ٓب ثثوٌو

ا٘ٛسس ًىٗب ٓب كٛوو

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .31عى عى ٛو عبككسس عئٍ

يب يب ٍٍ ٍىطط ٍىطط هتئٍ

يب يب ٍٍ عّ٘خ ككـئٍ

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

ًهىئٍ كُٗب

862

 .36ككه٘ى ثىيل ٍىطط ًووطط

ٍووسس هبىيل ٍىطط ًووطط

هبُل ًهىيل ٍىطط ًووطط

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

 .30عى ثثوٌٛب ٛىرب ًـزبة

ًو رى فٞبة

ػويب

ًٌُب هببئٍ عِلٌ ثثوٌٛى

ٌُُٖ ٛو ٝوػ ّزبة
*****
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چيو اے پَارا يضٍض ك چيو
ييوـ هُـدْي ان چين ىو لگو

كٔ دمسي ۰۱حمصـ لصؼ بط كىو
َ
خعُين ذنص ان ىين ىو ھپيو

3

چيو ھی يس روػَ نصي ىو دىو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

864

ےھچ يَس احلضن ٌا كَاٌة ين اید
نصي ىو مجى اٌٖل زاد املًاد
َ
َ
ػھ نصبالء ين يضاء رری زاد
َ
ھی جْة ان ھگص ِو ےھچ اكػوي يٌلد

3

چيو بط چيو ا ےھچ جهن َّ
اىصػاد
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

نويئ ككت خعنی ھن ھبواليئ جايئ
ےن اِعو ين ًٍِة ھن ىَوايئ جايئ
ا جوفَق نويئ يس ھن ھچَْايئ جايئ

1

ےن بعخاف اْٖو ھن نٍاليئ جايئ
چيو ا ُساء ظب ٌا ھپَاليئ جايئ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

865

خعنی ين ھتيئ نصبالء ٌا هشادة
َ
ےھچ اْٖا ظبب ينی ظب ين ظًادة
َ
ےن اٌٖل ےھچ ٖص فَ ين درس كَادة

6

پڑے اھْا يس ےھچ جفادم ين يادة
چيو اْٖو ٌامت ےھچ روح يبادة
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ا مغ ھی ُيب ےن كيص ےن رالای
اےن فاٌة ان

لكَجھ جالای

ىهھي اكٍشك نوفَو

ھی بالای

0

خعنی ےن ٌوت ان ھگوّٹو پالای

َ
چيو ا ظْو نص بالء ين بالای
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!
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رفاء اىھي ےن ارخَار نَسم
ھت رالص ٌَاف ٌا حيوار نَسم
ےن ديوة ين كاڑي ےن مهوار نَسم

4

ػَالںی ين فوج ےن ٌعٌلر نَسم
چيو ظب ھی ا كات اكصار نَسم
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ھكجو ي ےن ٹَهو خعنی ھی دًسك
ىًَْو ھی اپ ان جمس ےن ھچَسك
ىًںی مشص ھی كار رْجص يس نَسك

4

ےن جاـ هشادة خعنی ھی پَسك
چيو رويئ ىو اےن جْة رصًسك
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!
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جعب ػاں يس جسسة نصے ےھچ خعنی
دياؤ يس داٌَ ھبصے ےھچ خعنی
ٖساًة ان ٌويت جڑے ےھچ خعنی

4

فصػخھ ين ؾو ت ھگڑے ےھچ خعنی
چيو بط ِوص ٌا ھپصے ےھچ خعنی
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ييوـ ين ذنص خعنی ےھچ ىب
هنںی ٌوےک اےنھ ھج ےھچ اٖو خب
خؿول ےھچ اْٖا يس رفواف رب

4

ھی نوسص ريس ےھچ روخاين لب
چيو ھی ذنص ين لصؼ ٌؤٌْںی ظب
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!
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رشوع يس جماىط ےن اابد نصجو
دىو ےن َٖوىل يس ازاد نصجو
حمبو ےن ٖص ككت اٌساد نصجو

35

باكء اےن ٌامت ِو ارػاد نصجو
چيو اپْا ٖادم ےن ًٌَاد نصجو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

َ َ
َّ
ا مغ ےھچ جنايت ِو اٖسل اىعبَو
ُھتي اٌٖل ؾرب ِو نصوو مجَو
ےن جاِو رصچوو ےھچ اٌٖل كيَو
َ
جو هاٖص نصي ىَجو ُوح ك يوٍو

33

چيو يپ ىو نوسص اےن ظيعبَو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!
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ا ذنص يس جاِو ين روزي ىكؤ
ين

متارا ِفوس
َ
َ
َ
ےن كوـ بػواٖص ين يضة كدٖاؤ
ٌوايل ان فصٌاف

كٍَة

جماىط جساؤ

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ظْو دؿ ان اكِو يس اے ِو هناىو
َ
متاري رلافة ےن ٖص دـ ظْھباىو
ےھچ اپْو لصٌلة
نصي

ىَجو

33

ٌاےھت چڑٖاؤ

چيو نصبالء ين
چيو!

بڑٖاؤ

َُارو

ّصاىو

31

پاؾ متارا رَاىو

چيو اكےنی خو نصي ىو ظؤاىو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

871

ےھچ بصٖاف دٍَ ان ايىل الكـ
باكء اےن

اباكء

نصو ابىسكاـ

اٍم اِعو ھبي ِلكے جو ھتيئ گَو اكـ

36

ےن ھتيئ جاےس ٌؤٌَ ين خاجة متاـ
چيو اْٖا اكپص پڑيه ىو ظالـ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ا ذنص خعنی يس دمشَ َجػيے ےھچ
ےن اٖين بْاؤ ان پاای ٖ ػيے ےھچ
اےن ٌؤٌْںی ين حمبة نھيے ےھچ

30

ھی ظب يس بالؤ ين افة ٹيے ےھچ
چيو ارصة ين ٖساًة ٌيػے ےھچ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!
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َ
يضاء ين جماىط ين اٖبة نصي ىو
ےن اْٖا فوائس ٌا َرٍبة نصي ىو
ٌَ َوايل نصاـ ين حصبة نصي ىو

34

ےن اهلل جًاىل يس كص بة نصي ىو
چيو ظب گْاٖو يس جو بة نصي ىو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

َ
ےھچ ٌارو ا پََاـ اے ٌصد ك زن
َ
متارا ٌا ےھچ ٌارو ا خعَ هَ
ھك ذنص خعنی نصو رات ك دف

34

ھج ٌوىل اكپص روای ےھچ اِط ك جَ
چيو اْٖا يس ٖويئ متاري ىگَ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!
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ٌںی ذميوؾ اؿ دمحم ٌفقو
َّ
اٌاـ اىضٌاف ےھچ ٌوىل ٌبجو
َّ
ھج ٌوىل ين ذنص ےھچ ذنص ٌْػضل
َ
ھچو ں اْٖا هظو ِو ٖص دـ ٌؤٌػو

34

چيو ھی ےھچ اپين ظًادة ٌهػٍػَّو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

اٌاـ اىضٌاں خق ان ظيماف ےھچ
ََ
َ
ا ُفط ك ُ ػفط ھی پص كصابف ےھچ
دياة ادسل اٖين بصٖاف ےھچ
َ
ھی ظب پص ؾالجو ِو فَقاف ےھچ

34

چيو ا دياجو ِو فصٌاف ےھچ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!
*****
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اِى ثثَ رى ٓذ فلا ٗسس اسس ث٘ل ٙوٍبه عسس

اِى ثثَ رى ٓذ فلا ٗسس اسس ث٘ل ٙوٍبه عسس

رىؽُل ٗسس عككو ٗب وهم ثثو ححزبه عسس

رىثً ٚوٌ ٗسس ثثبثث ًوَال ككهضضبه عسس

ٌٍُٗ ًوٌ صىاة ٍل ثثىصلٍ وكٛبه عسس

رب ىٗلككٍ ٓب عُى ٍل ٕىهح دتبّ هتبئسس

عّ٘خ ٓب عئٍ وٍسس اٗسس كُٗب ٓب ٗبّ هتبئسس
ٍبٗلٛسس ؛ ٓىد رًن ٗسس ٛو كٕ ًٔبٕ ٓب

ححٌٍٔ ٗسس وجيٍِ ٍل من ٜرى عظظبٕ ٓب

ًـئٍ ِٗذ ٗىا ثْو ٗسس ًوسس ؛ ْٗبٕ ٓب

ككَُ هتبٍسس اَي ثثَ ٓب هرب ٗب ٌٓبٕ ٓب

ٍى ٍبٍ ٍل ؽُبٌب ؽوُوخ ٓب فىاة ؛
اْثبكٌ اْ عظظبٕ ٍل كٕ كٕ فواة ؛
؛ ًـئٍ هَْ ٍل ٗؼٔزى كُٗب ٓب ثسس مشبه

ٛوككـي هن ًوعسس اٛىٌ رى ٗؼٔخ ٗى اكـزقبه

؛ ٍت وٗ ٙؼٔزى ٗى ك٘ب ٗب اوثثو ُٓلاه

ٗؼٔخ ؽوُوٍ اٍِْ زلٔل ؛ اٌّْبه

عظظبطط ُكك فلا ٗى ػَبَُِْ كُٗب ٓب ٗبّ ؛
وٛبطط ُكك ٗيب ٍل ََٗ هتٍ ثبهٍ آبّ ؛
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اَُظظبًْ اُزٌبصُو ٍل ٍىهح ٗب كهُٓبٕ

ححهُِى َػِٖ اَُّ٘ؼُْ ٗى هج ُلظ ؛ ػُبٕ

هت ٓب آبّ عؼلو هتٍ اَْى ؛ اَل ثُبٕ

ٓؼىنِ ػٖ اَُّ٘ؼُْ ٍل ٍُ٘غسس ٗى كئٍ ٗسس ًبٕ

ٛو وهذ ٗب آبّ ٓووّه ٗؼُْ ؛

هج ًىئٍ اوه ًظظ هت وً ٙبكو ُئُْ ؛
ٓذ هبىجلسس عككو هتٍ زلٔل ٍل اٍْ ٗسس

َي رَِ هن رى وٍِوعسس و ٙىٛواء ٗب الٍ ٗسس

كٍ ٓب رى ًوثالء ٗب ًوٌ ٗسس فُبٍ ٗسس

اَْٗىطط ٌٗبٍ اٌْٗهـ هتٍ ُىٍ ٍٛب الٍ ٗسس

رٖىَو ًوثالء ٍل رى ًهُ٘ححٍ كِٓبؽ ٓب
هٓ ٙجزًِِ ؽٌَن ٗب ٓبًب ٗب كاؽ ٓب
ككنهٌ ؛ ًوثالء ٓب ػغت ٝىه ٍل ثالء

ه ٙ؛ عككو هي ٍىى ٍل اْرِ ٓب ثبه ٛب

فزنَوو هي وًّ ٙنو ٗسس ككهًنٌ ٗسس هت عككٚ

رًنو هتٍ ثثظظِى ححهُلٌ ٗسس ثثُبٍب هـزَ ًوا

ُىٗ ٍٛب هٗكك اُهٌسس ؛ هي ٓبًب ٗب ثثهبكك هتٍ

هبىٗبئٍ ؛ ًُِغ ٚػٍ ِٞل هي اْ كك هتٍ
ٍّ٘خ ؛ اَل م حب ٓب ّوَؼخ هتٍ اٌّْبه

ثثبٍل ثثالوٌ رُي ًوٌ ٗسس ححُهوٌ ٍل كٛبه

هت ثؼل م حب ًوؤو ؛ عبئي اسس كَٖ كاه

اْ ًىكُى ُؼُ٘ى هتُب ًُىا ٗبثٌبه

ككو ٓبهرب رى ثثبٍل ثثالوٌ ٗسس ٓبهرب

ّجًّن ثثو هن ثىضضهٍ ححُهوٌ ٗسس ككنهرب
*****
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اذلس هلل ػهصاِو نصجو

نفصاِو رب ِو

رسوے اكپص بمس اهلل پڑجهو

بمس اهلل ين بصةك ٌونعوان

اذلس هلل ػهصاِو نصجو

ُيب اكپص ؾيوات پڑجهو

يًل ين كالًة دؿ ٌا راھكجو

ِو

نفصاِو رب

پص

نصظوان

نصظوان

كرسظوان

ثہين اؿ
َ
هعس ےن امیا نػئںی ٌونعوان

امیاں متارو اثبت راھكجو

خصاـ فًو نويئ نصظوان

مخص ھباّگ متانو اتري

ھچاؾ ين چزيو پُعوان

خصاـ نصواِو ھموٹو گْٕ ےھچ

ھبوّڈا

اديم

ھتاظوان

ھج پَوو ھت جويئ ےن پػَجو

نَيف كظخو نويئ پُعوان

مخص پَسا ِو ھموٹو گْٕ ےھچ

ھت ھتي ھموٹو جاِعوان

ز ٍْة نَسك ٌؿدف ابىو

اھوو گْٕ نويئ نصظوان

نَف چڑےسھ جو بھیوش ھتاظو

مخص يپ ےن چار فًو نَسا
ھی گْٕ نبائص ےھچ ھموٹا

اے ھبائَو متے ٖؼَار ھتاجو

ررب ذات ين نػئںی رےسھ ان
نويئ ھبي پايئ جو پُعوان
هنْا

اےنھ

گٓعوان

جاين ےن جٗمن ٌا پڑظوان
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كایج ھكاظو پاپ ھگْو ےھچ

كایج

چار ٌہٌلين نصوي ےھچ كاجب

كسر جو ھويئ جو ٌونعوان

كایج ِو پئُعو دٖول ٌا ٌيےس

ِو

پػَار نصظوان

كایج نويئ بط ھكاجو ان

ھی چار ٌہٌلين ٌا رساتج

ظَسان ين فَافة ٌونعوان

حتلَق جاجنو دَُا فْاء ےھچ

ابيق نويئ ھبي رےسھ ان

ٌوت ين فهص ھص دـ نصجو

ٌوت ےن دؿ يس كرسظوان

هعس كالًة ٌَشاؽ اھْو

ھت ےن ھصگض ھباُگعوان

ھبوّڈا َعو جو نصظو متںی جو

ُيب ين ػفاية ھتاےس ان

يًل اكپص ؾيوات پڑھجو

ھت ين اؿ پص كرسظو ان

روؼ رسا ِو راھكجو دؿ ٌا

ػفاية متاري ُيب يًل نصےس

َعو ھبوّڈا نويئ نصظوان
بَجو نويئ

نصےس

ان

اے جَو ياجض فهص ھن نصےج

فهص نصے نػئںی ھتاےس ان

اهلل رخمي همصابف ھتاےس

فهص ےنت اكـ اكےس ان

يًل ين كالًة ِو ھاھتو ےسھ جو
يًل ين كالًة ےه جو پگ

*****
*****

ھت ِو ظاـھت بط ٌونعوان
رصاط اكپص يس ىپعػػےس ان
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اٌْٗهـ هتٍ ر٘ظظب هن ًـئٍ اسس كوٍزى كٌَهبئسس ؛

اٌْٗهـ هتٍ ر٘ظظب هن ًـئٍ اسس كوٍزى كٌَهبئسس ؛

َب هك حح٘لهٓى َب كَىو هاد ٓب ٓىًبئسس ؛

ٗىه ٍىهط ٗى ٓككو مهوا ٙعُىاهسس هتبئسس ؛
رـُبهسس اْ اٌْٗهى هتـٌٍ اثثين هج كٌَهى عبئسس ؛

عى اككو ٍىهط َب حح٘لهٓى َب كَىو ٛىئسس ٗظظُطط

اٌْٗهـ ؛ ثثٖاٌْٗهـ هتٍ ٛو حح٘ل كٌَهسس ًىئٍ ٗظظُطط

اٌْٗهـ ٓب هج ٗىه ؛ هت ٗىه ٓب ٗوٖبٕ ؛
عى رى اٗلٛبها ٓب ثُضضهسس  ،اْٗلِٛى اَٗبٕ ؛

اٌْٗهـ هتٍ رُبهسس ٗزهٍ ًـئٍ كٌَهىؤ آٌبٕ ؛
ححبٗل ٍىهط ٗسس كَىا هتٍ كٌَهزى ٛو إْ ؛

هي اّبهح ؛ اككو مسغهى رى ثب ٖٝواد ثثو

هي مسغهإو ٗىه ؛ ربهٌ اٗلٛبهٌ ماد ثثو

اٌْٗهـ ٗب ٓبٗ٘ل ػوَ ٗبهٔ ؛ اثثين ثُككٔبٕ

اٌْٗهـ هتٍ رُْ ػوَ هتٍ كٌَهٌ ٗظظُطط ر٘ظظب رى عبٕ

اٌْٗهـ ظبٛو ؛ ػوَ رُْ اٌْٗهـ ثب ٖٝ؛ ػُِبٕ
ػوَ ٗب ٍىهط ٗسس حح٘لهٓب ٗسس كَىا ٗسس ثثححهبطط

ٛو وهذ ٗب ؛ آبّ و ٙػوَ ٗب ٍىهط ٓجٌن

ححبٗل ؽُغّخ ؛ اٗسس كَىا كػبرى ؛ َوٌن

ٛىئسس ؛ عُْ كٕ ٓب ٍىهط هي ٓضَ عُبهسس آبّ

عُبهسس ثثوكسس هتبئسس هت ًوربه ٗب هبئْ ٓوبّ

ٛىئسس ظبٛو هت ؽوُوٍ كٕ رى ٌُهـ كٍ ٓب ٓلاّ
هاد هت ثبٓ ٖٝب ًظظىائسس ؛ ٍبمهَ ُٗي ٗبّ

هاد ٓب كَىاؤ هتٍ عُْ هوّ٘بئٍ هتبئسس ؛
رُْ كػبرى هتٍ ٍزو ٓب ًبهوائٍ هتبئسس ؛

878
ى ثثبطط
اْ رلبٌُ ٗب ؽوّ ٗب ُىكك ٗى رى فب ِ

ػٖو ٗب ٕبؽت ٗب َٓزوجَ هتئٍ ٗسس ثبهٛب

ٗذ ًوٌ ٕبكم ػٍِ ٍُق اذللي ٍٍ اُزغبء
ػوٗ فبُن ًٖ ًووطط ححهىططاْٝوػ ٕحب و َٓب

عُْ ٓ٘سس ثثُلا ًوو ؛ رُْ فزبِّ اخلًن ًو

اْ كػبء ٍل اٍزغبثخ ٓب هن ٛوككـي كَو ًو

*****
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اٌْٗهـ رى ًهىٍ ثبهٌ ٍل هلهح ٗب واٍٞسس
اٌْٗهـ رى ًهىٍ ثبهٌ ٍل هلهح ٗب واٍٞسس

هج ُّئٍ ًوٌ ؛ هة هي هت ؽٌٔخ ٗب واٍٞسس

اؽَبٕ ٗذ ًوٌ و ٙكوّزـٍ ٚل اٍْ ٗسس

هبُغب َظظبطط ححُهوٌاواٗسس فِوخ ٗب واٍٞسس

ٍىهط ؛ ٖٓٞلًِ و ٙكوّزـٍ ٚل اٍْ ٗسس

هج ٗسس فلا هي ٓىًال همحخ ٗب واٍٞسس

عُىا هك ٖٓٞلًِ ؛ رُىا ٓور ًِٚػٍِ

ٌُُٖ كوم ؛ ثسس ٓب ٗجىّح ٗب واٍٞسس

ٛو اى هتب اْمسبٕ هٍبُخ ٗب ْاكـزبة

حتوُن هتٍ هتُب ثسس

آبٓخ ٗب واٍٞسس

ثضضهالوٌ و ٙآبّ ٗسس ًبٗلٛب اوثثو ٗيب

ُـئٍ ٗسس ٌِٗزب كٍ َٚل ّظظوح ٗب واٍٞسس

ُّؼخ ٗسس ٍُـ٘ـٍّ ثُىسس ٌُهسس ؛ هك ٖٓٞلًِ

ٓ٘رب اوثثو ححوٌٛب ٛىئسس فٞجخ ٗب واٍٞسس

فبًب ٗيب ٗب ثثُبها ٗىاٍب ؽَٖ ؽٌَن

كٌَهٍ ٗسس اْ ًٔبٍ ٗىاٍب ٗى ٖٓٞلًِ

ؽٌَُ٘ن ككو عى اْوسس رى ٓ٘رب هتـٌٍ ٗيب

زلْو ٓب هي ًلب ؛ ّلبػخ ٗب واٍٞسس
3

ًورب هتب ٗذ ثثُبه ًٔبُخ ٗب واٍٞسس

اروٌ ٗسس ُئٍ ُسس ثُىسس ٗسس ّلوخ ٗب واٍٞسس

؛ ٓؼزٔل هواَخ هك َٓغل ٓب ٖٓٞلًِ

ٛو هوى اْثث عبرب آبٓخ ٗب واٍٞسس

اْوٌ ؽٌَن ححوٌٛزب وٗ ٙبٗب ٍل ثثُضضهـ ثثو

عُبهسس منبوسس ثثُضضهـ ٗسس ٍغلح ٗب واٍٞسس

هوػ االُٓطط ٗسس هبُغٍ ٗسس ثبهٌ ًظظالورب

كهؽبٍ ثٌ ؽٌَن ٍل ؽوٓخ ٗب واٍٞسس

كاػٍ ٓؼي آبّ ٗب ٗؼٔبٕ ُٗي ٗبّ

ًبٗى ٗسس كٛبُى اٛين هواَخ ٗب واٍٞسس

هك ؛ هك هج ؽٌَن ٗب ٓ٘هـ هتٍ ٌِٗ ي هاٍ

ححىٍٍ ٗيب وُُ ٙزب هتب ثوًخ ٗب واٍٞسس

عظظبطط ُكك هك ثثُضضهـ ثثو هٛسس اْ ثثُضضهـ ٗب ٍىاه

ّجًّن ٗب ٍين اْ ٓضَ ٗب كٚبئِى

وٛبطط ُكك ٗيب هن اُضضهغى ػجبكح ٗب واٍٞسس

ثٌ ػوَ ككُْ ؛ ػوَ ٍل ؽًنح ٗب واٍٞسس
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ٍىطط هت اوثثو ٍِزْ ٗسس ككناها َيَل هي

ٓبًب ؛ هوى و ّت هي ُٖٓجخ ٗب واٍٞسس

ًُلا هن هة هي اثث٘سس هت ػوٕٓ ٚب هت ٍجت

كٍ ٍىفزـ ٚ؛ اْرِِ ؽَوح ٗب واٍٞسس

اُوّٖخ ككهًنا ًّن ٗسس فزنَوو هي دتبّ

ثثبٍل ٗسس ث٘ل ًوٌ ٗسس ّواهح ٗب واٍٞسس

اٝلبٍ ا َِٛثُذ ٗب ٕل ؽُق روثثهوا

ٓححّهٍ من ٜثثُبً ٍل ّلّح ٗب واٍٞسس

هوإْ ُئٍ ٗسس ٓبهتب اوثثو ؽٚوحِ ؽٌَن

اَل ثىال ًىكُى هتٍ و ٙؽغّخ ٗب واٍٞسس

اَْى ححهىطط ُٓطط دتبهو ثالَى اسس ًىكُى

ًـئٍ هؽْ الؤ كٌَهٍ ٗسس ؿوثخ ٗب واٍٞسس

ححهىهٌو ٓ٘سس ُٓطط عبؤطط َظظبطط هتٍ وٝ ٖٝوف

ًىئٍ هي هن ًُلٌ ٓظظو فجبصخ ٗب واٍٞسس

اْفو ٗيب ٍل ثثُضضهـ ٗب اٍىاه و ٙآبّ

هٕ ٓب ككِوا ىفْ هتٍ ّظظبكح ٗب واٍٞسس

ثىضضهٍ ححُهوٌ مشو ُئٍ ححهبٌب اوثثو ححوٌٛى
ٗذ ثثُبً هتٍ ٌٗبيل ىثبطط ّ ٚهي اَل ًظظُى

وٛ ٙىثظظى ككهوٌٌ هتٍ هُبٓخ ٗب واٍٞسس
ثثبٍل ثثالؤ ىٛواء ٍل َٗجخ ٗب واٍٞسس

ثىضضهٍ ححُهوٌ هتٍ روٍب ًوٌ ّبٗ ٙسس ّظظُل

ًبكو مشو هي كوىفٍ ُ٘ٝخ ٗب واٍٞسس

ثسس ؽل اُضضهٍ هتٍ ػوُ ٗسس ًوٍٍ ٓب هتو هتوٌ

هورب هتب هلٍُى ْا ؽوُوخ ٗب واٍٞسس

ٓبهتب ٓب كٛىٍ ٗبًهٍ و ٙاَْب هتب كٌَهىا

ْٗ ِٚٝيب ؽٌَن ٍل ٕىهح ٗب واٍٞسس

ضضىضضى هن اْ مسبٕ ىُٓطط ثثو ككِوٌ ٗسس ٛبئسس

ىَٖ اُؼجب ٍل زل٘ هػبَخ ٗب واٍٞسس

ثسس ثثوكككٍ ؽوّ ٍل ًوٌ َبك ٛو ككهوٌٌ

ثسس ؽل ؛ فَزـ ٚؽبيل هي ؽبُخ ٗب واٍٞسس

اْ ؽبكصٍُ ٚين ٗسس ٖٗبهِي اٗسس َظظىك

ؿٔككُطط ٍووسس هتبئسس ؛ ههـّخ ٗب واٍٞسس

ٕبكم ػٍِ ؽٌَن ٗب ٓبًب ٗب كهُٓبٕ

ْٓـىٍ هٛـ رى اثثين ٍؼبكح ٗب واٍٞسس

ثثبٍل رى ثثٍ ٗسس ثىجلسس ُؼ٘خ َيَل ثثو

عّ٘خ ُٖٗت هتبٍسس وُ ٙؼ٘خ ٗب واٍٞسس

*****
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اسس هببئٍ فىف فلا ٗى رى هاًهـ ححهىهٌ ككـ٘بٙ
اسس هببئٍ فىف فلا ٗى رى هاًهـ ححهىهٌ ككـ٘بٙ
فلائسس ػي و عَ ٗب ؿٚت هتٍ ٓبٗكك ثث٘بٙ

عى ٓبٍ عبئسس رى عبوا كسس عبٕ عبئسس رى عبئسس

وٌُُٖ كَٖ ٍل ًـْ ي هن هتبئسس ٛبئسس رجبٙ

فلا ٗسس عبٗى فلا ٗب ؽلوك ٍل ثثظظححبٕ
فلا ٍل مًو ٓب ثبٗلٛى ًٔو ٗسس ّبّ و ثثككبٙ

ًوو هن ٌٓوٍ ،قٖ ٓ٘هـ ٍٍ ٗب ٌٗبُى فواة

هن عهىضضى ثىُى هك عهىضضب ٗى كٌَهى ٓ٘هـ ؛ ٍُبٙ

دتبهو عُإ ؛ كمشٖ دتبهو ثثظظححبٗى
مهُْ ٚا٘ٛب ثثو و ثثُ٘حح ٍٍ هٛى اْ ككبٙ

عظظبك ا٘ٛسس ًوو ثبٗلٛى ػوَ ٗب ٛزهُبه
ٛضضبؤ ا٘ٛسس ّوَؼخ ٗب ٍبد ُئٍ ٗسس ٍثثبٙ

ًوو وًهبٕ فلا ٗى مهٌُّْ ٚو ًوو

ًوو هج ًبّ ًظظى اْككسس ثىيل ثَْ اهلل
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دتُطط هبال ححهى هبالئٍ ًوو اككو ًىئٍ
ثلٌ ًوسس رى دتُطط هي اوثثو ًوو هن ٗككبٙ

فلا ٍٍ اثث٘ب ككـ٘بٛى ٍل ٓـلوح ٓبٗككى
ككـ٘ب ٙثثو اثث٘ب رٚوع

آبّ اُؼٖو ٗب كاػٍ ٗب ؽٌْ ٗسس ٓبٗى
زلٔل ثله اُلَطط كاػٍ ؛ ّب ٙػبيل عبٙ

ًوو ثثٌبهو اْٙ

ٓلٍُ َٚق اُلَطط

ٗلآخ ًهُ٘ححسس اٛىا ًبّ هن ًوو ٛو ككبٙ
ًوو وً ٙبّ هك هج ًبّ ٓب ٍ٘ى " اسس وا" ٙ

هوإْ ٌٍُهى ،ثثوٌٛى ٓلهٍخ ٓب اْوٌ ًـزبة

هج ٝبُت ػِْ ٗب ؛ هت ٍل هاًهى كٍ ٍٍ ححبٙ

فلا ٍل ث٘لككٍ ًووا ٓب كبئلح ؛ ككه٘ى
ثِ٘ل هرجخ ثثوآسس ؛ ػبثل و اوّاٙ

ٍ اػًِ ٗب
َ٘ٛبوسس ٍت ٗسس ٓ٘بهت ػِ ّ

ْ ٗب ككبٙ
هُالوسس ّب ِّ ٙظظُلإ ٗى ؿ ِ

ِٓالؤ ٍككال ٍككبؤٗسس هاًهى ٍت ٍل ُٓب

هج ٛىئٍ ؿوَت ًوو هت ٗسس ٛو ٝوػ ٍٍ ثث٘بٙ
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هن هاًهغى هبال ٓبٌٗ ٗب ؿًن ٍل ٕؾجخ
اوه ًىئٍ ّقٔ ٗب فبٝو هن هٛغى عهىضضب ككىاٙ

ًالّ اهلل ٍ٘ى ،اْؤ كَوه

ٓب كوهٌ

ٓالثث هاًهى ؽلوك ٍٍ ككو حح ٚككب ٙثككبٙ

؛ هىّح عنة ٍل ثسس ُّجظظخ ؽن ٍل كػىح ٓب
ككىَب هي ًب ٙهثب ؛ ٍوو ٗلىً ؛ ًبٙ

هن ححِضضهٍ ؿًن ٍل ثبٗلٛى هن وميى اُرواوو

ًـلب ؛ ٗنه ادلوبّ اُنٌّ اعزجب ُٙاهلل

هن ًبوى ُُغى هن كجيى وَبط هن ُُغى

هن ًُق ًهب عى هن ثثُغى هي ٍَى ؛ ٓظظىضضب ككـ٘بٙ

هج واد دت٘سس ٍ٘بوٌ هي واد ؛ فبٍٕ

ًظظبطط دتُطط

ٓككو هجىٍ دتبها ؛ ٛبد " ال اًِوا" ٙ

ٗسس دتبها سلبُلى

ٍككال

ًظظبطط ٛلاَخ ٗى ُُ٘به ٗسس ًظظبطط ككٔواٙ
فلا ٗب آو ٍل ٝبػخ ٓب ٗذ ًوو ًىِّ

رب ثُىسس ككهو ٓب ٗ ٍٛؼٔخ ثثوآى فبٝو فىاٙ
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فلا ًظظسس ؛ هج ًىئٍ ًوسس ٓ٘سس ٝبػخ
رى ٓبها عُىو ًووطط ا٘ٛسس ُٓطط ححهىطط ّبْ٘ٛبٙ

ُٓطط ىٗلو ثبهٍ ححهىطط ُٓطط ححهىطط ؿين ػًََِ االٝالم
ُٓطط ححهىطط ػيَي ُٓطط ححهىطط مادِ خبذ ثسس اّجبٙ
*****
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هج ًىئٍ ثْو ٍلاٌْٗهـ هتٍاَْٗىطط عهٔب ًوسس
هج ًىئٍ ثْو ٍلاٌْٗهـ هتٍاَْٗىطط عهٔب ًوسس

رٖىَو هوى ٍُ٘ٓ ٚب وً ٙوثال ًوسس

َ ثُذ ٗب ؿْ ٓب هُٛب ًوسس
ٛو كّ و ٙاِ ٛ

فِىح ٓب ٛو ككهوٌٌ و ٙؽَُين ػياء ًوسس

كوىؿ وْ ٙا هَْ ٗب ثْو ثثو ؽواّ ؛

زلْو ٗب كٕ ٙووه ػلٕ ٓب ٓوبّ ؛
ٍُٔبة ٍل ٝوف ؛ زلجّى ٗسس اٞٙواة

اٗل وٍ ٙل اككٖ هتٍ عككو ؛ ككىَب ًجبة

اٌْٗهىطط هتٍ اّي فىٕ ٗب عبهٌ ؛ ثسس ؽَبة

ًب ؽٌَن ٓب كٍ ٗسس ؛ ثثُحح و ربة
ٗذ ٓب ِ

هاؽخ ؛ هٗظ كٌَهٍ ٗسس هٗظ ؽٌَن ٗسس
ٍُ٘ى ٍين ٗسس ححبى ؛ ىَ٘ت ٗب ثٌن ٗسس

ٍىهط من ٜ؛ ػوُ ٗسس ًوٍٍ ٓب هتوهتٍ

ُىػ و هِْ ٓب اٍْ ٙل اْرِ ؛ ٛو ككهوٌٌ

هج كٕ هتـٌٍ َيَل هي ًُلٌ ٍزٔككوٌ

هتئٍ ًوثال ٓب ٛبئسس رجب ََٗ ٙؽُلهٌ

وؽْزـ ٚاصو فرب ْا ٍين ٗسس عظظبٕ ٓب
اكَىً ٍل ٕلا ؛ ٍلا ٛو ٌٓبٕ ٓب

ٗىػ و ثٌب ٙووه ؛ ىٛواء ٗب الٍ ثثو

فىٕ هَيٌ ًو عككو هتٍ ّهُلِ هِزبٍ ثثو

؛ ٍى ككىاهٌ كوٗ ّلُغُ ادل ـبٍْ ثثو

ّجًن ٍىككو وّ ٙظظبكد ٗب ؽبٍ ثثو

هبٗىٕ هج ٗب ؿْ ٗى ؛ آالى ٓب دتبّ
ثثْذِ كِي مخُل ٙ؛ هي ؿْ هتـٌٍ ٓلاّ
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ثظظزّو ٓنٛجى ٍل ًـزبثى ٓب ٍو ثَو

ٍٖ ًبٕ كئٍ ٗسس اْوٌ ؛ اْ ٝىه هتٍ فرب

ٓؼواط ٓب فلا هي زلٔل ٍل ثثُضضهـ ثثو

ٓىًٍ ٗسس ٛبهتـ ًُلا ٗجُى ٓب ٗبٓىه

هت ثثُضضهـ ثثو ؽٌَن ٗسس  ِْٚٝححوٌٛبؤرب

ٓوًت ٗيب ٗسس اْثث عككذ ٗسس كًهبؤرب
كٍ هتٍ ٍ٘ى ْا ثُغٍ فرب ؛ ػغت ٗلٛبٕ

ٍٍُِّ٘ ٗسس ُّؼخ ثُىسس ٗب ػِٔب ٓب ؛ ػُبطط

فزِْ هٍَُُ وٗ ِْٚٝ ٙيب همحخ عظظبطط

ثثبٗححسس وهذ ثثلٛبهرب َٓغل ٗب كهُٓبطط

ٍت ٓوزلي ٗسس اْثث آبٓخ ثثوٌٛبؤرب

احلبٕ هتئٍ ػغبئت هواْءح ٍُ٘بؤرب

ٍغلٓ ٙب عُبهسس عبرب ٗجُى ٗب ربعلاه

هتبرب ؽٌَن اْوَ٘سس ٗبٗب اوثثو ٍىاه

ثثكك ٗسس ٛالوٌ ًظظزب هتب ؽَ ؽَ وٗ ٙبّ كاه

فبًب ٗيب ًوٌ هٛزب ٍغلٗ ٙسس افزُبه

رب هك ؽٌَن كُرب اورورب هتب اْثث هتٍ

ٍغل ٙهتٍ رُبهسس اُضضهزب هتب رٌجًنً ٙظظٍ ٗيب
فبًب ٗيب منً ٜوسس ككو ًىئٍ ثْو ّؼبه

ضضىضضسس رود منبى ؛ ْا ؽٌْ اٌّْبه

كوىٗل ٗسس هتئٍ آبّ ًوسس ثثُضضهـ ثثو ٍىاه
َظظبطط ؿىه ؛ ٙووه ًوو ؿىه كَ٘لاه

وً ٙىٕ هتب ؽٌَن هك عظظبطط ُكك ححوٌٛب هٛسس
وٛبطط ُكك ٗيب منبى ٓب ٍغلو ًوا هٛسس

فبُن ٗسس هج آبّ ٍل فبٝو هتٍ ْا هله

َبهسس ححوٌٛسس منبى ٓب ثثْذِ هٍىٍ ثثو

كهؽبٍ ؽٌْ ثثظظ٘ححى هك اُٗححى ًوو هن ٍو

رب هن ككوسس و ٙثثُضضهـ هتٍ ّجًن مٌ هله

اْ ٝىه هج ٍل َبهو هػبَخ ًوسس فلا

ٍىطط هت اوثثو ُؼُ٘ى هي ثثبها ؛ ؽبكصٚ
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ححهُين ٗيب ٗب الٍ ٍل ٍووسس هي ٍووهٌ

هت ثثو هُٛب هن ٛبئسس وِٓ ٙؼىٕ فجًنٌ

ًُلٌ ٗثثضض زلٔل ٍل ػزوح ٍل ثسس ثثـَوٌ

ككنهسس ؛ كٍ ٓب َبك ًوٌ ىفْ ف٘غوٌ

اكَىً ٍل عِٖ هتٌٍ ٍُ٘ٓ ٚب كاؽ ؛
وَوإ ؿْ ٍل كٛىثث هتٍ ػْوح ٗى ثبؽ ؛

عؼل ٙؽَٖ ٍل ثئًنو هتٍ اِى ٗٞلِ ٚء ؽواّ

ثثهَالوٌ ّبٍٓ ُىككى و ٙثئًنو ٗسس كئٍ ٗسس كاّ

ًظظالَى ّبّ هتٍ و ٙفجُضٗ ٚسس ْاثثبّ

كََسس ر٘سس ٝالم ؽَٖ هي ٗثثضض ؛ فبّ

رى ٓبهعسس ؽٌَن ٗسس كئٍ ىٛو ٍل ًـين
اٗؼبّ ٓب َيَل ٍل ثثبٌٓ رى كُذلين

عُبهسس و ٙىٛو ًبهٌ ؽَٖ ٓب هتُى اصو

رأصًن هتٍ و ٙىٛو ٍل ضضٌـوٌا هتُى عككو

رُبهسس ؽٌَن اْوٌ ٗسس ثىال اسس ربط ٍو

ٍزبٌ ٗثثضض ظظظىه ؛ ٕبؽت ٍل ماد ثثو

ّبَل هك ًىئٍ هي ىٛو ثثالوٌ كؿب هتــٌٍ

َ علبء هتــٌٍ
ثزالؤ فىة مسغهىطط ُٓطط اِ ٛ
الححبهككٍ هتٍ ثىال ؽَٖ اَل ؽٌَن هتٍ

فبٓىُ هٛغى كوه ىثىٗى ٗى ؛ ٛغٍ

ْا ىٛو ٍل ؽوُوخ ػُبطط ؛ فلٍ ٗزهٍ

ثواْوٌ ٗظظُطط ٌٍى و ٙعلبككو هتٍ َب افٍ

ًوعى دتُطط ٙووه و ٙفىيب هتٍ كهككناه
كهُٓبٕ ؛ مهبها ٗسس ا٘ٛب ٓب ًِوكككبه

ٍُ٘ ٚككىَب ٍبٍ ؛ وً ٙوثال ٍل ككهـبضض

ثثزهو ككِسس ؛ ؿْ هتٍ ٍُين ٗسس ْا ؽبكصبد

ًَ ًىكُى ٗسس ّبُٓى ثل ماد ثل مسبد

ٝق ٓب ًوا و ٙىٛواء ٗب عبٍل ٗسس ُئٍ ٍُبد

ُٓلإ ٓب ؽٌَن ْٗبٗـ ٚهتب رًن ٗب
ًن ًىصو ثثُبٍب هتب ًِٗن ٗب
ٗى كٕ هتٍ ِٓ ِ
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اٖٗبف ًىئٍ ًوو ٗزهٍ َظظبطط ٕرب اؽزٔبٍ

ً ٍل اٍْ
ُٛهبد كٌوثسس فىٕ ٓب وٖٞٓ ٙل ِ

ًَ ٍو ثَـوَِل ٙهتبئسس ػٍِ ٗب وٗ ٙى هنبٍ

وَٗححب هتب اِى ػٍِ هت ٛزب ٛبئسس فَزـ ٚؽبٍ

ىصلًن ثثبؤطط ٓب هتٍ ٗسس هتٍ ٛبهتـ ٓب ُٓهبه

ححِزب هتب هُلٌ هتئٍ ٗسس عككذ ٗب ححهوٌاؤٗبه
ًٔالَب كٕ ٍل كٛىثث ٓب وؽلح ٗب و ٙككُالة

ثثهبهٌا ٍزْ ٍل رُؾ هي و ٙعُىرب ًِ ـزـبة

هتب ظِْ ٗب ككهٖ ٓب ٍزبها ٗسس اْكـزـبة

ًّنو ٗسس ككهًنرب هتب ف٘بىَو ٗسس ًِالة

ُ٘ككىهو ثثو هتب ثثبٍل ٓجبػ وٛبطط كواد ٗب
اوالك هتب ثثُبٍب ّ ِٚ

ًبئُ٘بد ٗب

اَْى ٍ ِو ؽٌَن ٓلَ٘ٓ ٚب هج ككهوٌٌ

وٍ ٙو اوثثو ٗضبه هتب ىُٛوح ٗسس ْٓزوٌ

هٍزسس ث ٚهٍزسس هوٌب هتٍ فِوخ ًهوٌٌ ًهوٌٌ

اَْٗىطط هواطط هتب اٌْٗهىطط هتٍ ٓىٌب ٍل عْ ُوٌٌ

ًظظزب هتب ٍووسس ٍىى هتٍ كو كاك ٖٓٞلًِ

ُٗي ٙاوثثو ؽٌَن ؛ الّ ٚهتٍ هتئٍ علا
ُّٝت آبّ ٗب مهُطط حتوُن ؛ ٓوَل
ْ ع٘بٕ ٗسس كوىؿ ٗب ؛ فوَل
و ٙهبٍ ِ

آْو ٗب خلذ كٍ ٗب مهُطط كٍ هتٍ ؛ ػجُل

هج ٗى مهبَىطط ٗبّ ؛ كوكوً ٍل ًُِل

ٓذ ٓب ؛ ا٘ٛب ٗبّ ٗب ٌٓ٘بؤ ثسس مشبه
هي مشغ ثثو مهُطط ؛ ثثز٘كك ٍل منٗ ٜضبه

ثثىُّل ٙككو ٍزو ٗب اثو ٓب ؛ و ٙآبّ

ٌُُٖ ا٘ٛب ظهىه ٗى عِىؤ ؛ ٕحب ّبّ

ٓىعىك هي هوَ٘ٗ ٚب ؛ ٗبئجى ًِواّ

كاػٍ مؤَت ثثظظال ٗسس ثوٛبٕ كَطط فزبّ

كػىح اٗسس كػبح هتٍ ثثىرسس ظهىه ؛
عْ هاد ٓب ٍِزبها هتئٍ ٍىهط ٙووه ؛
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هج ًىئٍ فلا ٗب ٗبّ ٍل ٓبال عثثب ًوسس
هج ًىئٍ فلا ٗب ٗبّ ٍل ٓبال عثثب ًوسس

رى هت ٗسس ٍو كواى عككذ ٓب فلا ًوسس

اَٗبٕ و ٙ؛ ثبهٍ اْ كبٍل عظظبٕ ٓب

هج ٗب عككو ٓب مًو فلا ٍل وٍب ًوسس

هربو ٓب عُىرب ؛ و ٙثبهٌ ٗب اوُُبء

كسس ؛ عىاة وٗ ٙسس هك هج ًىئٍ ٗلاء ًوسس

ححبٛسس هج ًىئٍ فالٍٕ ُٛىىلْ ٗب هُل هتٍ

رى اْ فلا ٗب ُىكك ٍل ثٌ اهزلاء ًوسس

ًهىيل ٗسس اٌْٗهـ كٌَهى ثًٖنح ٍل ٓإٓ٘ى

ػربح ؛ ٓىد ٍت ٗسس هي ػربح ًـلب ًوسس

ًبطط ؛ فلا علا و ٙثْو هتٍ اسس كوٍزى

هج ّقٔ ث٘لككٍ ٓب ككهَسس ماد ٗسس دتبّ
اِى اِى ويل ٍل ّبٕ هن حتوَو هتئٍ ٌٍسس

حللو ٗب واكُى ٓب ححُهثثب ؛ وٍ ٙىهعى

هج َبك كٍِ ٓب اثث٘ب فلا ٍل ًوا ًوسس
ٓبهتب ٗسس ُىكك هت ٍل هرب ثثو ككِهَب ًوسس
ككو هلٍُى كِي ٗب وهم ثثو ٌُهب ًوسس

روثخ هتٍ ٗىه كٌَهٍ اْ ٍىهط ححُهثثب ًوسس

ٌٗال ؛ ٍت ىٌٓن هتٍ عبٍسس ىٌٓن ٓب

ًىئٍ ححُهىضضَسس هن ٓىد هتٍ الًهى كواء ًوسس

ٓذ اْفوح ٗسس وَححٍ ٗسس كُٗب فوَل عسس

ثثُلا هتئٍ رى كُٗب ٓب ثثبححهى ٓوا ًوسس

ٕلٓبد َبهو ٓىد ٗب ثسس ّي ػظُْ ؛

ػبهَ َٛسس هت َبك ًوٌ هتو هتوا ًوسس

ثبهٍ ػٔو ٓب عبككٍ ٗسس ؿلِخ ٍل ُٗ٘ل هتٍ

الئن ؛ ٛو ككهوٌٌ رى فلا ٗسس كٌها ًوسس

اميبٕ ٗب ٍِىا ًظظبطط اػٔبٍ ؛ هجىٍ

ثثبَـ ٚوِٗب ػٔبهح َٛسس هت كَٛب ًوسس

ٗٔ ٗب كٛين ٗب اْككسس منب ٓب ًٍٔ هن ًو

عّ٘خ ٍل ثثقزُىطط ٓب منسس هتٍ ححوٌٛب ًوسس

ثثبٗححسس وهذ منبى ٓب هوػ ٍل صلبد ؛

ٓذ ًىئٍ وهذ رى اثثين ٛىيِ هتٍ هٚبء ًوسس

كٛىعسس ٍُِب ٍٛثثبثث ٍل رىثٗ ٚب اْة هتٍ
كٛإوطط ححوٌٗ ٍٛسساْثث هتٍ ثثبححهى ثثوٌسس ؛ رُْ

ٍىكاككوٌ رى اُُضضٍ ًوٌ ٗسس ثثوٌو ؛ َظظبطط

ٛو ٓبٍ ٓب ىً ـىِح ؛ ؽن ًِوك ككبه ٗى

ًبَطط ؛ هواطط هك ث٘لو فٞبء ثثو فٞبء ًوسس
َٓذ رى ححوٌٗ ٍٛسس اْثث هتٍ ثثبححهى ثثوٌا ًوسس
اٛىو ًٔب هك اْ ككِى كََىو وال ًوسس

هج ؛ ثث٘ىرب ُىكك هت ا٘ٛسس اكاء ًوسس
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ٛو ًىئٍ ثْو ثْو ٍل آبٗخ ٗسس ًهبئسس رى

هت ٗسس هن ًىئٍ كًٛنسس ٗسس فبئٖ ًظظُب ًوسس

وَثثبه ًو ػِِْ ٗى كهً ٍل كُ ًبٕ ٓب

عِْ رى َوٍَبٗى ػِِْ ٗى كسس رِْ وكٛب ًوسس

هج ًبِٓى ؛ هت ٓب رىاٙغ ٍل ّبٕ ؛

هج كٌايل ثثهَ هبوٌ ؛ هت كائْ منب ًوسس

ٓوكاه حلِْ ًهبوا هتٍ ؿُجخ ىثىٕ ؛

ٓإٖٓ َٛسس هت امهب كفَ ٗظظُطط مها ًوسس

كٌَهى رى كٌَهى اثث٘ب ػُىثى ٓب هاد كِٕ

كٌَهٍ ٗسس ًِْ هن اَْٗىطط ٌٗن هتٍ عهٔب ًوسس

هج ًىئٍ فلا ٗسس ًوٍسس آبٗخ ٓب فبّ رى

ًـ٘ححٖ هتُى رى ػِْ ٍل اًًَن هتٍ اككو

عِضضال ككـ٘ب ٙ؛ هت ٓب ككـ٘بْ ٙا ػظُْ ؛

رى هت ٗسس كَٖ كُٗب ٓب هة ٓجزال ًوسس
هت ثثو ككهضضسس ؛ ًٛنا ؽِِْ ٗب عَوٌا ًوسس

ٓإٖٓ هتئٍ ٗسس ٓإٓ٘ى اوثثو علبء ًوسس

ٓإٖٓ اوثثو ؛ ٓإٖٓ ٗب ؽن َبهو ثسس مشبه

ككو ًـئٍ هن هتئٍ ٌٍسس رى ؛ واعت كػبء ًوسس

زلووّ وّ ٙقٔ ؛ فلا ٗب عََٔبٍ هتٍ

ٗى ٗ٘ل هت ًوسس ٗسس ٍككب رِٔال ًوسس

؛ اْ ِٕلخ ككوآٍ ٗب ٍُق اُلَّطط ٓلّػًِ

هج ثثو كِي عهٌٍ ٗسس ٍِزبها كلا ًوسس

ٌَْٓ ًـْبئٍ ًورب هٛسس ؛ عظظبٕ ٓب

ٌَْٓ ًـْبئٍ اٛين وً ٌَْٓ ٙـْب ًوسس

عظظبطط ُكك فلا ٗى ٗبّ ؛ ػبمل ٓب وٛبطط رِي

ثثووه كِككبه ٍُق اذلليِ ٍل ثوبء ًوسس

ٛوككـي ََٗ هن هَٛسس عظظبطط ٓب وُ ٙىكك ٍل
اؽَبٕ و ٙثْو ٗى ؛ فبُن ٍل ماد ثثو

ػجلِ ػٍِ ٍل كٌَهٍ ٗىاىُ ٗسس ثبهٛب

ٌِٗسس اككو و ٙكٛىثث ٓب هلهح ٗب ٗى ِٗظظبٍ

هج ًىئٍ كػبء ٍ٘ى رى و ٙآٌْن ثىجلى

ٕبكم ػٍِ اْ فبىِ هلّ ٓإٌٓ٘ن ٍل

هبىًسس ٓوسس ثثوٌوٍٍ ٗسس ثثىرسس مجب ًوسس
ٓإٖٓ ٍل ثثووهٌ ٓب هج كوُخ ك٘ب ًوسس

ًهبهو هتئٍ ٗسس كهَى ؽَل هتٍ وُٛب ًوسس
كهؽبٍ اْمسبٕ

اَثـَو ٍل ككهضضب ًوسس

ٓإٖٓ وكٛسس ٗسس كمش٘ى عكك ٓب ككهضضب ًوسس
اٛين كػبء هجىٍ فلاَب ٍلا ًوسس

*****
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حح٘ذ كئٍ ٗسس ٍبمهَ واٛالٍ ،بكككوو ٍل ىثبٍل

حح٘ذ كئٍ ٗسس ٍبمهَ واٛالٍ ،بكككوو ٍل ىثبٍل

اْككسس هتُب هت ككُب اَل ٌُهٍ ٗسس ٍووسس ككين عٖ ككُبٍل
ثثبثث ؛ مجِ ٚىثىٕ ثثوو هتٍ ثثبثث هتـٌٍ اسس ثثواٍل

ٌُُٖ و ٙثثبثث ػظُْ ؛ هج ٓب ِٗذ ثثهضضٌبه فلا ٍل
ي ٍل
فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛى ِ

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل
ؽن ٗب كٛين ٍل ؿالٍٓ ٓب اثث٘ب عُى ٍل ٓظظوٌ ٗسس ربٗسس
هج ًىئٍ ثثبثث ًوٌ ٗسس ٍ٘جـهبُسس ثثبثث و ٙهت ٗسس هن عبٗسس

ػوٗ ًوٌ رـوًٖن ٗسس هج اهّبك ًوسس هت ٓبٗسس
خبٍْ ٗسس هت ٍل فٞبء ٗسس فلاَب ،ػوُ ثوَطط ثثو وًهبٗسس

فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل
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رـوًٖن ٍل ككو ٍيا كسس ٓوثٍّ هتبعسس رى واٌٗى هن رًنٌو
هج هج ًظظسس هت جببؤعسس ٍككِىٕ ،رب ٓب هتئٍ ٗسس رى ككهًنو
ىب ٓب هتبٍسس هبِى ٗذ هتبٍسس ًـ٘ححٖ ًٗنو
كُٗب ٗسس ػو ِ

ٗبًسس هن ٍَ ٓذ ككهبجلسس ٖٓ ٓب ٕرب ٗى ٓىًٌُ هن ًًنو
فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

فبوٗل ٗب آزؾبٕ ٗب اٗله ٓإٖٓ َٛسس هج اٛىا
ثثُبه زلجّخ ٌّو ٗب كٕ كٕ كٍ ٓب ًوسس ؛ عِىا

ًوربه ٗب كهثبه ٓب هت ٗب كَىا هن هتبٍسس ُُىا

ٓىد ثثححهٍ هت ٗب هرج ٚفلا ًٖ ،إ َٛلبء ٗب عُىا
فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

ٖٓ٘ىٓ ٛىئسس هج آبّ ٗب هت ٓب ؛ و ٙآبّ ٍل ػٖٔخ

كؼَ ًوسس هج كؼَ ٗب اٗله ٍىطط ٍىطط ػظُْ ؛ ؽٌٔخ

اوٗححب ًوسس َب هك ُٗححب ًوسس و ، ٙثُىسس ؽبٍ ؛ ٗؼٔخ
اميبٕ وٗ ٙى هجىٍ ؛ هج ًىئٍ اٛىٌ ححزبهسس ٕىهح

فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل
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ْا كػىح احلن هك هج ٍل دتبها ككال ٓب ػظظل ٍل ؛ ٓبال
كػىح هلميٍ ؛ ثبهٍ عظظبطط ُكك ثبهٍ ؛ ثبهٌ رؼبىلْ

ٍؼٍ ًوٌ ًـئٍ ككنها امهب ،ث٘ل ٙفلا ٗب واٛال
ٓبٕ رى هت ٗسس ٓبٗسس ؛ ٓإٖٓ ٗبّ ٍل عثث رى ٓبال

فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

كػىح احلن ؛ فلا ٍل ْٗبٍل ا٘ٛب فلا ؛ ٗككهجبٕ

اَي ٍل رؼُِْ هتٍ اَي هتبئسس ؛ هي ًـْ ي ٗب ًثثزبٕ
و ٙوهذ ٓب ّب ٙكاؤك هٞت هتب مه٘ب ىًٍ ؛ كٍ عبٕ

ػجل ػٍِ هج ٗى ٗبّ ٓؼًِّ فىيب ٗب ؛ ككَِزبٕ
فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

ححظظو ٙاوثثو ؛ ًّنو ٍل ُٛجخ كٍ ٗب ؛ ٗوٍٓ ٗب كهَب
كٛوّ كَب ٓب اٛىا هن ًىئٍٓ ،بٗىٌ اوربه ٓب عىَب

ٌّٓٓ ٚلَ٘ٗ ٚب رًنهتـ هببهٌ ،كَلاه ؛ هج ٗب ككىَب
اٛين فىٍّ هج ًٔبٍسس ٗظظُطط هت كَٖ ٗسس كُٗب ٓب هوَب

فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل
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هجِ ٚ؛ عُىرب ا٘ٛب اْككسس كَىو ؛ ٍ ،غلو واعت
ثبهٗب ؛ هي آبّ ٗب ككهوٗب ؛ هي آبّ ٗب ٗبئت
ٕلهسس مهُطط ٍت ٓإٖٓ ؛ هي كٌَهٍ ٗسس ّبٕ ػغبئت

ّىم ؛ ككـُِ٘ئسس ٓ٘بهت ا٘ٛب ثثٖ هن ككِـ٘بئسس ٓ٘بهت
فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

عُبهسس هلٓجىٍٍ ًوَئسس ؛ اٛين ًوَئسس ؛ رُبهسس ثًٖنح
عُى ٍل ٕىهح ٓب اروسس ؛ اْوٌ ا٘ٛب كٍ َٚل ٕىهح

كٍ ٓب  ٍٛاْوسس ؛ ًوَئسس ٍُوٓى ُئٍ ٗسس هلّ ٍل روثخ
ثثبٍل ِٓسس عى وٙإ ٗى رى ًوَئسس ٗىُ هي ًّنَطط ّوثخ

فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

ٕبكم ػٍِ ؛ اْثث ٗى ٍُىى هؽْ ٗى خبْى ٗظبهو

كٌوثسس ٗظظُطط هي الط ؛ دت٘سس ثثٌـوٌٌ ٗسس ثثبه اُربهو

اْثث ٍل ٓظظو ٗب ٗىه هتٍ اٗلٛبهٌ هاد ؛ هوّٖ كاهو

كٍ ٍل ىثبطط ثثو كائْ اٛين ْا ؛ وظُلى ٍبهو

فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

*****
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اىْؿَدة اىَصاء ليدس اىًالٌة خفص املاكرسٍَ ظَسم يبس يًل يٌلد اىسٍَ
دؿ يس خعس ےن ُاكؿ

دؿ يس خعس ےن ُاكؿ

رسا ِو روؼ نصي ےن

ىوگ دھكاكا ِو اكـ ھن نصجو

ٌاھتو ٌصيب ان اےگ رگڑ جو

ثری زابں ِو ھن ٌار نويئ ےن

نشب ھتي نص ھن ػاكر نويئ ےن

ابيق

چاؿ

ريه

جنَبو

ھت ظْھباؿ

ين

چاؿ

رسا ِو روؼ نصي ےن

رسا ِو روؼ نصي ےن

ھپَْم ھن ٌهص ين جاؿ

رسا ِو روؼ نصي ےن

اپْا يَوبو ٌا دًهھي ےن جاين

ھكَْچي پهڑ جو ىاگـ ھوی ين

اُهھػ ٌا زایدة رانھػ ٌصوة

يلو جو ھويئ جو ٌوؾ ؾبوة

ر ٍت

بض گو

ين

پاؿ

دًےج نويئ ےن ھن اگؿ

رسا ِو روؼ نصي ےن

رسا ِو روؼ نصي ےن

كط
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دھويئ جوافى ان پاين يس حَ جو

ذنص رسا ِو ىباس هپَ جو

روزق مناز ين رانھػ جو يادة
َ
ز بون رؿاؿ
ھچوً

اؤےس اكـ رسا ين يبادة

رسا ِو روؼ نصي ےن

اكًٖػ بسم ِو ػًار ھن ھصگض

ٍری ِو اكـ باگڑ ھن ٖصگض

ٌوؾ رایيئ ےن رانھػ ؾفايئ

رری ان اكـ نصوا ٌا ھبايئ

ٌاّگ ٌصاد رسا ان جو اےگ

ابري جو اےپ جو كار ھن الےگ

جلوی ين اكًھ جو ػاؿ

ًَُك

ِو

رانھػ

رَاؿ

نصےج ھن اج ےن اكؿ

َُم

ِاكؿ

جو

رسا ِو روؼ نصي ےن

رسا ِو روؼ نصي ےن

رسا ِو روؼ نصي ےن

فاؿ

رسا ِو روؼ نصي ےن

ثٌَ كْاية ِو ھتيئ ےن جو لاىب

خصص ين فوج پص اؤےج ٍاىب

ؾرب ين پهڑي ےن ڈھاؿ

رسا ِو روؼ نصي ےن

*****

897

ٍبك ككُوو كوٓبوٌ ككُب هت ٌُهـ ِٛوكا ٍل خت ي ٓب

ٍبك ككُوو كوٓبوٌ ككُب هت ٌُهـ ِٛوكا ٍل خت ي ٓب
فًن عى ححبٛسس فًن ٗزهٍ ًــئٍ ْا كُٗب ٍل وٗ ي ٓب

ثثُلا هتُب هج ٌٓ٘هـ ثثَبٍسس اْفو ٓىد ٍل ككه٘ ي ٓب

كُٛبٕ فلا هتٍ هاًهـغسس واٛال ثثوٌٌب ٓب ٗسس ححوٌٌب ٓب
َبك فلا ٗسس ًوٍسس ثْو هج هت ٗسس فلا هبٍ وٍو ٍسس ٗظظُطط
ٓوٍسس ا ككو ٍَ٘به وٌُُٖ ُىكك فلا ٗب ٓوٍسس ٗظظُطط
هج ًىئٍ فلا ٗب ُىكك ؛ هت ٗسس فلا ٍىيِ ًــئٍ كُٛبٕ ٗزهٍ

اْوا اككو اوربه ٌٓ٘هـ ٓب ،اٛىا ٌٓ٘هـ آٌبٕ ٗزهٍ
هت ٍت اوُُبؤ ٍل ٗظو ٓب كُٗب ثواثو ٛبٕ ٗزهٍ
ٓوؤو ؛ عُإو هت ُىككى ٗى ٓ ،ىا هج ًىئٍ اَٗبٕ ٗزهٍ
كُٗب ٓب اْوا كُٗب هن كٌَهٍ اٛىا ٍذ ٗب ككهًنا ؛
ُٓىا ٗزهٍ و ٙعُىا كائْ  ،عّ٘خ اٗله كَوا ؛
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ثثوهتْ ثثظظال ثى ٝبُت ٗب ًـ٘ىه ػٍِ ؛ ٗبّ ْٗو
ْٗ ِٚٝيب ٗب مجبئٍ فبٕ ٚكبٔٝخ كذلٖ ٗب ّىٛو
ًـوٌو عى ٛىد رى اَي ًود كٛوٌب ٗسس ككـككٖ اٛىا ىوهاوه
كُٗب هتئٍ هت ٗب واٍٞسس ثثُلا ً ،وٌ ٗظو هن كُٗب ثثو

ًّن فلا هي كُٗب ٗسس ٓىًٍ اٛىٌ ًىئٍ ٍٍ ٓىًبٍسس ٗظظُطط
ٓككو ائٔخ كوىٗل ا٘ٛب هي هتٍ ًْ ًــئٍ هتب ٍسس ٗظظُطط
ثبؽِ ػىايل ٓب اِى كٕ هتب ٌُّهسس ؛ هاوٌ ًّنِ فلا
ٛبهتـ ٓب ثثبوَهٌو ُـئٍ ٗسس ثثىرسس ىُٓطط ثواثو ًورب هتب
ثُضُ٘ـ ٚاِى ٓؼْىم ػوة ٓب ؽَُٖ ٓبهتٍ ْٓظظىه جبب
ثُضُ٘ـ ٚعظظىٌ ثين ٗسس كُٗبٓ ،ىٌب هرٖ ٗب ككظظ٘ب ٓب

اْوٌ اُهبٍ ه ٍٛثثبً وٍٕ ٗب ،ثىيل اسس ّبٕ ٗب ٛبهوٍل
كُٗب ححهىطط ٓ٘سس ثثوٗى ٕبؽت ٍىٗثثىطط فياٗـ ٚهبهوٍل

رُىاهسس ثىال وٍٕ ٗيب ٗب اسس كُٗب ًــئٍ ّوّ رى ًهب

ًـووهٌو ٓوكو ًوٌ ٗسس رى هي ٍووسس ٗسس اْفو ًُلا ك٘بء
ٝالم كَلٌ روٕ ر٘سس ُٓطط ٛىسس ثثوٗإو ٗزهٍ هوا
فبى ؛ ربها فياٗـ ٚاوثثو كٛىٗلٌ ٓوك رى ربها عُىا

كُٗب ٓب ككو ٛىٌب هبالئٍ ٝالم ؽُله كَزب ٗظظُطط

وٍٕ ثين ٗب ارين ثثوُٛيٌ ٓبٍ ٗسس ىه هتٍ ًورب ٗظظُطط
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ٌُهسس ؛ هاوٌ ٗثثضض ػغت هتٍ ػٍِ ويل ٍل كُِٚخ هتٍ
ٛياه وَككب ىٌٓن ًهًنٌرب ثثىرسس اثثين هىّح هتٍ
ًهغىهٌ هت ٓب ثىئٍ ٗسس كوُخ ثثُلا ًورب زل٘خ هتٍ

فوححزب كوُخ فلاٍل هآ ٙب ثٌ ؛ ا٘ٛسس ِّٔٛخ هتٍ

رِوٍضضهـ وهً ٍل ػٔو ٓب ثثىرسس ىهكٗ ٙسس ؽِىيِ ححبًهب ٗظظُطط
عإ ٗب اْضضب ُىًهب ٍِىيِ ًــئٍ ىثبٕ اوثثو ثثهبٌٗب ٗظظُطط
اَي ثثضضبهٌ ُئٍ ٗسس هت ٓب عَى ٗى اْضضى كٌٛورب هتب
ُىًهى ْاضضى كٛوٌ

ثثضضبهٌ

اوثثو

ربُى

عوٌرب

هتب

رُىاهسس اِى ًىيف هي ثثىححهىطط ححىه هتٍ اْثث ٍىطط كٌهرب هتب
عَى ٗى اْضضى ككه٘ى ؛ ٍـَزى ارِى ٍٍ ثثو ًورب هتب

ًظظُى وٍٕ هي كوىٗل ٓبها ككهٍ ٗسس ًهبٗلٌ ِٓالوسس ؛

عوٌوطط ححهىطط ربُى هت فبٝو ُٓطط ػٍِ ٗسس ُىًهى هببوسس ؛
ّظظو اهلل ادلؼظْ اٗله

فوححزب

ثثىرسس

ثثبه

وِٗب

ؽَٖ ؽٌَن ٗسس كِه ْٛكَزب عظظل هتٍ هج ًورب ثثُلا

ًظظزب مجبهو ٍت ٕبئْ ٗسس اسس ْٗ ِٚٝب ّظظياكٙ
ٓ٘بكٌ ثُىسس ّظظياكٗ ٙب

ًىكخ

اٗله ثثهورب هتب

هٍزسس ث ٚهٍزسس ٌُِبهٌ ٗسس ٓ٘بكٌ ككهو ككهو ٍ٘جـهالوسس
مجٖ ػٍِ ٗى ٓجبػ ؛ ٍت ٗسس ؽَٖ ؽٌَن ٗب ككهو اْوسس
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َٓغل ٓب اع٘يب َٓبكو اِى ًىئٍ ككبّ هتٍ اْوو هتى
ؽٌَن ٗب ككهو ٝوػ ٝوػ ٗب مجٖ مجٍ ٗسس ثثبححهى وُى
ًّنِ فلا ٗسس هجِ ٚاٗله كٌَهب ثثهبٌٗسس ؛ اْضضى

هِهـّخ هت ٌٌَٓن ٗب كٍ ٓب اْوٌ هت فبٝو كوهٌو
ثىُى ؽٌَن هتٍ ٕبؽت مجٖ كو اى كهوَِ فلا ٗب ؛
هجِ ٚاٗله ثثهبٌٗسس ؛ اْضضى وٍزو هت ٗب ثثُواٗب ؛

ؽٌَن هي اْ ٍُين ىثبٍل اٌْٗهىطط هتٍ اَْٗىطط ضضثثٌبوا
ًظظُى ؛ و ٙكُهوَِ ٗيب ٗب هببئٍ مهبها ؛ ثبوا
ػٍِ فُِلخ ًظظسس ؛ هت هن ؛ كَٖ ٗسس هج هي مججبوا
ثثهبضضب ثثظظين اْضضى

ثثهبٌٍٗ

ًِهالوا

ٍت

ٗسس ثثظظ٘بوا

هوَى َٓبكو ثسس فىك هتئٍ ْا كٌَهٍ ػٍِ ٍل ًٍنح ٗسس

ٍٍُّ٘ ػبُِْ عبٍٓ هي اْ ٌُهٍ ػٍِ ٍل كُِٚخ ٗسس
ػٍِ ٍل ػبيل ماد ٗب اوثثو ٍىطط ٍىطط ٕلٓ ٚككنها ؛

كُٗب ٍل ثسس ُٓووٌّب هتٍ كٍ ٗب ضضٌوسس ضضٌوٌا ؛
ٓؼِىَخ ثبؿٍ كًِوو ٘ٛل ٗى ىِٗب ٗب هج ٗب ّظظوا ؛

هاط كؿب هتٍ ُُلا ػٍِ ٗب اْكك ٓب اْفو اُروا ؛
كُٗب ٓب عى ٛىٌب هبالئٍ آَُُـّخ ؽبًْ هتبرب

ٗظظُطط

وٍٕ ٗيب ٗب  ،كُوححب ُئٍ ٗسس اْ ػبَُْ هتٍ عبرب ٗظظُطط
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اثِٖ ِٓغْ

ُؼٌن هؾجُ ٚهـٞبٓٗ ٚى هتى َبه ْٗو

ثوو ًىئٍ اٛىو هتُى هن هتبٍسس اْ اوربه ثْو اٗله
ف٘غو ىٛو ثثالوٌ ًُلو ىفْ و ٙؽُلهِ ٕلله ثثو

كُيد و هةِّ اٌُؼجخ ًظظٍ ٗسس ككِوا ىُٓطط ثثو ًّنِ ثرب
ٖ و ٓالئي ٍت كوَبك ُثثـٌبها هتب
عّ
ػوُ ٗسس ًوٍٍ ِ
منبى ثثوٌٛزب ٓىىلْ ػٍِ ٗسس هجِٓ ٚب عُبهسس ٓبها هتب
ىٓبٗـٓ ٚب عى ٛىد َُٓـَب رى ؽٌَن اوثثو ًود َُٓـَب
ىٛو هن كَىا كَذ ؽَٖ ٗسس ىٛو هتٍ ثثىرسس ٛوا هتُب
كـزـؼ ًود ٗب َيَلَى ٍل ٍِزْ ٗب هج هتٍ ثثىه وُٛب
ٍُين ٌَِّزـ ٚاَئٔزّى ٍل عككو ٗب اوثثو كاؽ هُٛب

فلا ٗب فبٕ ٚاوثثو ٍىطط ٍىطط ثُوائٍ ككنهٌ ىٓبٗـٍ ٚل

ىٓبٗـ ٚهتٍ هج فًن ٗسس ححبَٛسس ٗثثضض ؛ هت ٍل ٗبكاٍل
*****
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اىْؿَدة اىَصاء ىعَسی ىلٌلجني بَ اىؼَذ اىفافو داؤد ھبايئ كط املًصوؼ بػ " جَو"
ظائنی رس جیَ اھوو ےھچ ظػصات  -دٍخو اٖوو  ،ىَخو ىَخو رے ھتاُهے

ظائنی رس جیَ اھوو ےھچ ظػصات  -دٍخو اٖوو  ،ىَخو ىَخو رے ھتاُهے
انھنی هكي نيئ كات ين ثَاف نَ ےج هنںی پاكے ھت اپْا رے كاُهے

داات دای كّت گ َْوّت گص كٔ ھگْبری اھوو اك ھن دًھكو
ٌاھتا ھتي پگ ىگ يُب ھبصو جو ظائنی كان نويئ اك ھن ڈھاُهے

َ
چاےه نصے ىيئ رايئ ھتي پصبت ،نریي ےن نْجص راُهھػ ےن راجا
اےپ ظْسر انر اكف ن َصن ھپول ظُط پص ٌويت ھجيهے ھج ٹاُهے
َ َ َ
نصجوں يبادة بْسگي لاية پاكے بَوے بػھو ُو ُْس راخة
دےسي ھج ڈبًك الؤےس ٌويت بَھٹو نْارے اكھبو ھج اتُهے
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ھتاؤ ھت ھتاےس ىَهھػ ىھكا جمي اٍم ھگڑي پو اےگ ھن پاےھچ

رانھػ ےج دھری ،ادھریو ھن ھتائط اكے جو رت جو ٌَواھج پاُهے
پاكے اگص ھچت دكىة ك ٌَاای راکھےج مسپت پػَار جو َظو ھتي
ىَسك ھج دًسك ابيق ھج ٌاای اكے ھبي اُهے جايئ ھبي اُهے

نَا ف كٔ ظهْسر ،ػأ ظياميں جَ ےن اِعاں ھج ان خنك ٌا
خبَت َُرص نَاں هامل  ،ھتص ھتص دھوجخا يامل ھجْا ھج ڈھاُهے
َ
َ
نَاں ےھچ كٔ راجا حص ظْگ ظاكّت  ،ھمي ٖریای ےن كٍص بهص ٌا
نَاں كٔ ظخٍگص هامل ،ھج ان ھگوًا ھصن ظو ھت ان} ھاُهے

ىَےج جو ًَُك دًےج دپت جو چْخا ٍصٍب ين رانھےج ٌَ ٌا
َ
ھتايئ جو نصےج ًَُك ھباليئّ ،ص ظو نصي ٌت دھول جو ھپاُهے
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رو رو نصي ًَُك رانھےج جگ ٌاَُ ،م ھتَا ھت جگ گَا جَيت

چاےه ھت نص پَ ٌؼلك ےھچ ھت دف جيئ ےن ِلكوو ظويئ ان انےک
ظوای ھن لگ ےج رےسھ گال ٌا ظوای بدُيس جاےس پڑي ےن
َ
ُّ
جَويت ٌاُهھي جَو ھن لگ ےج جاےس پص اَُو ِلكي ااب ےک
*****
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اىْؿَدة اىَصاء اىعَسم ىلٌلجني بَ اىؼَذ اىفافو داؤد ھبايئ كط املًصوؼ بػ " جَو"
ظسا رانھػ ظٓخوک ظو راص ھتاےس

ظسا رانھػ ظٓخوک َظو راص ھتاےس

رسا كن ھن جو ٌاّگ کويئ اك پاےس

ھج اےپ ےھچ ظب ےن ےنت ا پػےس ھت

کھ دےسي رسا اپ ھج کيئ چاےسھ
َ
يصض کص رسا اےگ رسوے ا پاےس

ا دَُا ان ىوگو ين ٌت کص روػاٌس

روػاٌس کصس جو رسو فائى ھتاےس

کھ دَُا ان كاِاك ھت نمي ھتايئ ظَسھا

کھ ھتاےس كرب ٌا جَوارے امسےس

رسا اےگ ٌاُگو دياء ُت اھٹي ےن

هنںی جو ھی حمْة هكاں ىگ نھٌلےس

ظوگْس پاےس بَےھٹ جو روػبويئ كاےس

کھ ھج ھپول بسبو ظگْس هكاں يس كاےس

کھ کص جو كْاية جولك رسا پص

ھباكري ان ھگص ھبَک ٌت جا جو ىَوا

ھج ٌاِط ےھچ ّصظا ھت اكھچا ےھچ اٹال

ھباكري ان ھگص جو ھباكري هكواےس

بسم کصات دؿ ٌا ذرا هنںی كٌاےس

ھبال روُهھػ ےھچ ھپول روػبويئ اليل

ٌالئک ِو كاظو ےھچ روػبويئ پاےس

ِوص اكے ھص جاگ پاين} پاين

ھصای روُهھػ ھپو ھپول دًھكُط چوٌاےس
ثَوارے كٔ ھپو ھپول َجو بَ ظوھكاےس

مهُؼٕ ُھتي ظارکھي كار ك ای

کھ اكے اكانىو گَا جو ھٹاكےن
زٌںی اامسں ٌشو ھگْيٹ ےھچ ھت ٌا

جو اكے ظَاال ين رت ھٹْڈ كاےس

ھج اكا ےھچ دَُا ٌا ھت ظب پعاےس
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ھن دَُا ٌا ھچوٹا ٌگص اًک ٹپَا

ھن الاگ ھی دَُا ان ھكوےٹ متاےش

ھن دَُا ين ىشة ےن دًهھي ھن چانھي

رھَا روش رفاء ٌْس ھپاےٹ ىباےس

ےھچ بْسگي يبادة پص دف رات كامئ

ھتيئ ٌويت بٍَول جگ ٌا كاكےس

نپٹ رو رایيئ ےلم هنںی ھت ٌا

خبًَل جتي ھبايئ ھتا دكظت ظب ِو

ھن کويئ ھتي ھی بوىَا کسم اكُےچ ظاِےس

جو جميط ٌا اكے خسَ بول ٌَھٹا

يسؿ ين كٔ ٌزياف ٌا جيئ جوالےس
َ
ھن بوىط پاكري ےن مج بَو دھاِےس

کےه جَو حتلَق ےھچ كات ظاچني

ھج رسات ےھچ هتْا} ھےيئ ىھكاےس

خنك کصےس ظب ٌؤٌْو ِو بالؤ

پڑھاےس ھی ھج ككت جميط ھبصاےس

کصو نؼك کصای ھج اكای ےن اگىو
ّض کص جو ظب بُت ػأ كجَٕ ھن

چڑےه رّگ نُرس ِو جً جً كٹاےس
جو روش ھتاےس دايع ادسل جو پڑھاےس

*****
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ٍىطط ػغت فبُن ٍل هلهح ؛ ػوَ ؽًنإ ؛

ٓؼزرب هاوٌ ٌُهسس ؛ اَل هواَخ ٓب فرب

هتب ؽٌَن اثِٖ ػٍِ ٗبٗب ٍل مجين عبٗككهـ ثثو

اَي كَٖ فىُ ؽبٍ ثُضضهب هتب ٗيب فًناُجْو
هتب و ٙاثوا ُْٛكٌايب ثثبً ؽٚوح ٗب ثثَو

ْاثث كًٌوا ٗسس ٗىاٍب ٗب اوثثو ًورب هتب ثثُبه

ححىٓزب ٛو اَي ٗسس و ٙاٗجُبء ٗب ربعلاه

ف فلا
هت وهذ عربََ هي اْوٌ ٗسس اى ٝو ِ

اْ دتبهٌ عبٗككهـ ثُىسس ثثو ؛ ثُىسس كُوثب

اَل ٗيب هتٍ ػوٗ ًُلٌ اسس ٗيب ادلٖٞلًِ
اَي ٗسس هي ثسس 3هتـٌٍ ُُىا ٗسس اْوٌ ؛ هٚبء

اْثث هج كوٓبؤ هت ثثو ٓىد ٍل رأصًن هتبئسس

اْ ٝوػ رـولَو ؛ ًظظى ًُْ ككغ رلثًن هتبئسس
ٓـٔىّ هتئٍ ًُلٌ ٗيب عربََ هتٍ اَل ككـلزككى

كوىٗل اثوا ُْٛثثو رـولَو ٗسس عبهٌ ًوو

هوثبطط ُٓطط اثث٘ب ٗىاٍب ثثو ًوا كوىٗل كٌَهى

ثثٖ ؽٌَن اثِٖ ػٍِ خبٍْ ٓ٘سس ثثبححهب وُى

ٍىطط ٗىاٍب ٗب اوثثو ٗبٗب ٗب ؛ اّلبم ػٌن
كوىٗل ٍىٗثثٍ ٓىد ٗسس ٗبٗب هي وٗححبوا ؽٌَن

ٍىطط ؽٌَن اثِٖ ػٍِ اوثثو ثثوٌا ٕلٓ ٚػظبّ
ىٛواء ٗب كُلاه ثثو ثثبٍل ٗسس إَ ًُلا ؽواّ

َ ّبّ
اْوٌ ضضىضضب ًّن ثثو فزنَو ُىككى اِ ٛ
رًن ٗسس رِىاه ٗب ًُلا ٛلف ٍت ٗسس دتبّ

هج ٗسس وٗححبوسس ٗيب رـولَو هتٍ كًِوا ٗسس كئٍ

ٛبئسس هت ثثو ٍىطط ثثوٌٌ ،ححهبٌب ٓب ؿْ ٍلاْكك هٍٛ
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هج ككهوٌٌ ثثبَب ّظظبكح ًوثال ٓب و ٙآبّ

ثسس ٝوػ ًُلٌ رؼلٌّ ًَُ ؽوّ اوثثو دتبّ

هت وهذ وٍ٘ ٙكك كٍ اَْب ًوٌ ٗسس اىكؽبّ
هت ككهوٌٌ ككهىهٌا اوثثو اٍىاه هتب ُ٘ككىهكبّ

ككهىهٌا ٍل هتىًو هتٍ ًُه٘لُزب هتب و ٙالّسس ثثبى ٗسس
ًبٗثث ي هتٍ هت ككهوٌٌ ُىػ و هِْ اكالى ٗسس

هج ٖٗبهيِ ٗسس َظظىكٌ ٍل ٓولّ هتئٍ آْ

هج هتـٌٍ ثثظظ٘ححب ٗيب ىاك ٙؤ ٗسس اٛىا ٍزْ

هت ٍوو هتٍ اْ َِٓٔبٗى هتُب ؛ ثل فزْ
ًىَٗب ٓنٛت ٓب ؛ ُّٓذ ٍل ثسس اكيب هٍْ

اْ ؽٌَن اثِٖ ػٍِ ثؼل اى ؽَُين اٍْ ثثو

ثسس ٝوػ ككنهٌ ؛ و ٙىٛواء ٗب مجِسس الٍ ثثو
*****
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ػيَيو ٍ٘ى كٍ ٗب ًبٗى ٗسس كٌٛبُى

ػيَيو ٍ٘ى كٍ ٗب ًبٗى ٗسس كٌٛبُى

؛ ؽبكظ عهْ٘ ٍٍ رـوىيِ ٌب كٌٛبُى

فلا ٍل ػجبكح ٓب كٕ هاد ككبُى

ىُٓطط ثثو فلا اْككسس ُىضضبؤ ككبُى

ػجبكح ٗب ؛ ثثبٗحح وهذ ٓؼُّٖ

هت وهزى ٗسس هبىئُى عبٗى ٍ٘جـهبُى

ؽواّ و ؽالٍ ٗسس ثثظظححبٗى عبٗى

ثثوٌٛى ػِْ اوهٌٛى ّوف ٗى كُّبُى

هن هاًهى ًثثضض اثث٘ب عُىو ٗب اٗله

ٌٗبُى هج ؿّٖخ ٗى ٛىئٍ اوثبُى

هج ًئٍ هوٗ ٓبٗككسس رىْاثثى فىٍّ ٍٍ

هج ًىئٍ اْوسس ٍبئَ هت ثثبححهى هن واُى

هٛسس هج فلا ٍلا ث٘لككٍ ٓب

هت هة ٗى ؛ فبٕى فلا ٗى ؛ واِٛى

ككـ٘ب ٙعِلٌ ًبضضسس ؛ هٍٍّ ػٔو ٍل

ككـ٘بٛى ٗب ثبػش ثثوٌسس ؛ ًَبُى

؛ اَي عُى كٍ ٓب ٗسس ثُغى عككو ٓب

؛ اِى رُغى ٓبهتب ٓب اوٗححى ٗواُى

؛ ثسس عُى ُّٞبٕ ،رُغى كوّزى

هي ثُىسس ٍل ٓظظوٌ كوّزـٗ ٚسس اُْى

اْ كُٗب ٗى ٍ٘ككبه عهىضضى ؛ ًهىضضى

زلجّخ هي ٍ٘ككبه ٍل كٍ ٍٍ ضضبُى

فلا ٗب ؛ ٍككالئسس ث٘ل ٙثواثو

اْ كُٗب ٗىَوٌ ؛ امحن عُىا ٍل
هج ًىئٍ اوٗححى هتئٍ ٗسس ًوسس ًبّ ُٗححب

هن ًهبوو دتُطط كقو ثىُى هن ُٓطط ُٓطط

زلٔل ٍل ؛ اٍْ ؽن ٗب آبٓى

هن ًىئٍ فلا ٗى ٍككى ؛ هن واِٛى

هك ِٓٞن هن مسغهسس اُق ؛ هك هببُى
رى ٍككال هي ًظظَسس هك اْ ؛ هماُى

هك واعسس ككه٘ى هج ححَ٘ى ٛىئٍ هتبُى
؛ ححوؿِ ؽوُوخ ٗب هوّٖ ِٛالُى
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عى ًهُئسس ىُٓطط اٛين كػىح احلن ٗسس

رى ا٘ٛب كػبرى ٗسس ًظظُئسس عُِبُى

فلا اٛين ػبيل ع٘بثى ٗب اوثثو

مهُْ ٚكهوكو ٍل هَوسس ثثٌهبُى

هن هتبئٍ اكاء ٌّو ا٘ٛب ًوّ ٗى

ث٘سس عى رُى اٛين ككو اثثين ًهبُى

ٍقٖ ٓ٘هـ ٍٍ عهىضضى ػيَيو هن ًبهٌو

هن ٓ٘هـ ٓب ٗىاُى ؽواّ ٗى ككهبُى

ػٔو الٗيب عُىو عى هوٗ هن هاًهى

عى ٕؾجخ ًوو ًْ ،عى ثثظظ٘ى ٗؼبُى

هج ٛىئٍ ػُت كٌٛبٗثثسس ؛ هت ٗسس ٍقبوح

ٍقبٗب كٛين ٗى ؛ ححظظوو هوثثبُى

هن عبئٍ ًىئٍ هاكك ٍ٘ىا ٗسس ٛوككـي

رى يف اُلىه ثثكك ٓب ثثوٌسس ا٘ٛب ححهبُى

هن ًىئٍ ِْٗ اَنا رى كجيسس اسس هببئٍ

هن ًظظىا عسس ُىككى ٓب ؛ ٍبٗثث ًبُى

ُىاٝخ ًوسس َب ًواوسس هج امحن

هت هربو ٓب كٌَهى ٗظظُطط هٛسس عهبُى

عى َٓغل ٓب ْٓوى َب ًبكو ٗسس كٌَهى

رى ثثـٌوٌٌ ٗسس َٓغل هتٍ ثبٛو ٌٗبُى

ًوو ا٘ٛب ٗبٓى ٍل مسوٕ مهُْٚ
هن ثثححَسس ؽواّ ٗى ُؤى ًىئٍ ٗسس
ٗظظُطط ثثُضض ٓب كهك اْوسس ًىئٍ ٗب

هن ًىئٍ ؿًن زلوّ ثثو اٌْٗهـ ٗسس ٗبًهى

ٍزْ هن ًوو ًىئٍ ًًنٌٌ عُىا ثثو

ككوو هرب ٗى ٗبًهَسس ا٘ٛسس ثثهٌٍُ٘
اككو ٗظظُطط ٌٗبُى رى ثل ٌَّ ثَ٘ى

زلجّخ ٍٍ ٛوكّ كُى ٗسس اوعبُى
اككو ثثححَسس ٓبه ٍسس ثثبححهى اوححهبُى
عى ثَْ اهلل ثىيل ٗسس َُُى ِٗىاُى

هن هاككى ٍل رلٌِ ٓب عئٍ ثثبوطط كٌاُى

عى ًوٍى رى هَٛسس ُٖٓجخ ٗى ٗبُى

عظظبطط ُىٗ ٛب ُىككى ؛ ثل فٖبُى
ف٘بىَو

َب واٗلها ثل كِؼبُى
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هج ُىككى ؛ ىاٛل ٗسس كُٗب ٗب ربهى

هت ثثظظ٘سس ؛ ًهبكٌ ٗسس ًهبئٍ ؛ ثثبُى

عى ٛىئٍ دت٘سس كُٗب ٍل ٗؼٔخ َُّٓو

رى اسس ٓظظو ثبٗى ؿوَجى ٗسس ثثبُى

هن ًىئٍ ٗسس اْثثغسس هّىح  ،هن ًهبعسس

عى ٛىئٍ رىٗسس ًىئٍ كٕ هٚب ٗى ؽىاُى

هن كبؽِ ًالٓى ٗسس ٓ٘هـ ٍٍ ٌٗبُى

هن ًىئٍ ٗسس ٍزبؤ هن كو ًىئٍ ٗسس ككبُى

شلذ ؛ فوايب ٗى ثثبَى اىٍ ٍٍ

شلذ هن ًوو ،ثثٌـوٌٌ ٓ٘هـ ا٘ٛى ثبُى

و ٙككهو ٓىًٍ اَْب هك هج ككهو ٗب اْككسس

؛ كُٗب ٗى ككهو عهىو ححٍِِّ ٗى ٓبُى

عى ٗظظُطط فوححى ٓبُى ٗسس ٓىًٍ ٗسس عبٍى

ٗسس ؿًن و ٗى هي ٓبٍ ٓب ثثوٌٍسس ثثهبُى

رظظغّل ثثوٌٛى هاد ٓب  ٍٛاوهتٍ ٗسس

كػبء ِٓ٘ككى اٌْٗهىطط هتٍ اَْٗىطط ٌٗبُى

هج ححبُسس ححال ؛ ثيهككى دتبها

؛ دت٘سس هبٍ الىّ هك هت ححبُسس ححبُى

شلذ ٍٍ رى ًهبهٌا ٓب اْوٌ ثثوٌا ؛

ًوٌ ُى هج ححبٓى هت كُٗب ٗب ككهو ٓب

هن ًىئٍ فًن ٓب ٌٌِّْبد ٗسس هاًهى

شلذ عى هن ًورب هن هبورب اوححبُى
؛ اْفو رى ٓىد ٗى ىٛوٌ ثثُبُى
؛ ُّٞبٕ ٗبثثبى ٗى هي رى ححبُى

؛ ُٓضضهٍ اْ وارى هن ًـوٌوٌ ًَبيل

هبوو ؛ ٓي ٙكاه امهب ََٓبُى

ككه٘ى كبئلو ؛ هي وارى ٗب اٗله

ٍ٘ى اسس ػيَيو اسس حح٘له ٓضبُى

فٚىع ٍل ُٓظظبه ؽن ٗب هٛرب ٗسس اُْى

اسس ؽن ٗب هكُوى اسس عّ٘خ ٓبُْى

*****
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ًظظبطط رِي َبهو ٌّبَخ ُٓطط ًووطط كُٗب ٍل

ًظظبطط رِي َبهو ٌّبَخ ُٓطط ًووطط كُٗب ٍل

هج ًىئٍ َظظبطط هتُب ثثُلا هت هتُب ٍت كبٍل
ًوٌ ٓىهىف اسس ٗبكإ ٛىسس ٗبكاٍل
كٍ اوثثو هاًهـ ؽُبٌب ٓب كٌو ػوىب ٍل

ر٘سس ٓؼِىّ ؛ ًــئٍ اّْ٘ب ربها ككنها

هتئٍ ع٘بى ٙاوثثو اٍىاه هرب ٓب اُروا
َي ثَ ٚي ٓىد هي ؿلِخ هتٍ ٍوو ٗسس ثثٌـوٌا
ه ٍٛككـئٍ عُىٌ  ٛي رُىٌ عككذ ٓب ًظظبٍل

ٛىسس ٗيكَي ٓب ؛ ٓىد ٍل واهٌ ربهٌ

عَْ ٍٍ عُى ٌِٗزب ؛ ٗثثضض كّىاهٌ
ٓىد اْوسس هت هجَ ٓىد ٍل ًو رُـّبهٌ

هن دت٘ب هٛسس كٍ ٓب  ٍٛر٘سس ٓوواٍل
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َبك و ٙكٕ ٗسس رى ًو عُبهسس هرب ٓب ككـوٌٍسس
حلل ٓب ربها اوثثو ٓبضضٍ ٗب ككـ٘غى ثثـوٌٍسس
ككىه ٓب اْثث ككـوٌَِى رى ؽْو ُكك ٍوٌٍسس

ْا ُٖٓجخ ككهين هببهٌ ؛ ٗزهٍ ًـئٍ ٗظظبٍل
ماد اْ هج ٗسس ٍ٘ىاهو ححهى هت ٓبضضٍ هتبٍسس

ككىه ٍل ًهبهٌ ٗب اٗلٛبه ٓب ًًِنٌا ًهبٍسس
ثثححهٍ ًًنٌاؤ ٍل ًهىيل ٓب و ٙاروٌ عبٍسس

ًظظبطط دتُطط ٗسس ثثححهٍ اوربه ًظظبطط اَٗبٍل

هج ٓب كاٗبئٍ َٛسس هت اْ ٍُين ٗسس كٌه ٍسس
ىٗلككٍ ثبهٍ ٓب ًـئٍ فىف فلا ٗى ًوٍسس

ٓؼُٖخ هتٍ ًوٌ رىث ٚوَ ٙظظبطط ٍٍ ححوٌَٛسس

ٛىٌٗ هتبٍسس هت ٗسس عّ٘خ ٍل ٝوف عبواٍل

ؽبٍِ فِىح ٓب دتُطط فىف فلا هتٍ هوعى

اٌْٗهـ ٗب ثثبٍل هتٍ ثثبثثى ٍل ٍُب ٍٛكٛىعى
ٛو ٝوػ هتٍ دتُطط اْىاه ُككـ٘ٗ ٚب ًهىعى

ثثبححهب اوروو هن ْا عَٔبٍل ٓب هتئٍ عَٔبٍل
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ٛو ككهوٌٌ هاًهغى ٛوكا ٓب فلا ٗسس ؽبٙو
هج ًوو ًبّ هت ًو عى هي فلا ٗب فبٝو

ٓذ رى هبىٗلو هتئٍ ثبٓ ٖٝب هبِى هتب ظبٛو
هي ٓ٘بكن ٍل ْٗبٍل ؛ هي ثسس اميبٍل

ٓذ رى ٛو فًن ٍل ثبثخ ٓب هَبئٍ ًوعسس

فًن فىا ٍٛ؛ هك ٓذ ُىكك ٍ٘بئٍ ًوعسس
ثٌ فلا واٍٞسس ٛو ًبّ هبالئٍ ًوعسس

ًن ؽن
ِّ

ٓذ رى ّوًخ ًوسس فبُن ٓب ًىئٍ ث٘لاٍل

ّىٛوِ فبرىٕ ػٍُِّ االػًِ

فُْ ٗب كٕ هج ٗسس ٗيب هي ًوا ٍت ٗب ٓىىلْ

ؽن ثثوٍ ي ٓب رى ٍبمهَ هت ٍل ًٍنح واٛال

ي ٍل
هج ٍل ًٍنح ٓب هتٍ ٌِٗسس ؛ هٍْ رـوى ِ

ػِٔبء ُّؼخ ٗسس ٍٍُِّ٘ هتـٌٍ ْا ؛ اٍَ٘بك
ل ؽٌَ٘ن ٗيب ٗب كآبك
اَي كٕ واُ ِ

ع٘كك ًورب هتب و ً ٙـلّبه هتٍ كٍ ٗب كىالك

كىط ربهاط ًوٌ ٗبًهٍ هتٍ ًـلوٍزبطط ٍل
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اَي ًبكو

ٗسس ثثححبهٌو هت ُوٌائٍ اٗله

هتى اِهاكو ًّنِ ؽن ٗى هك ححالوسس ف٘غو

ثسس اكة هتئٍ و ٙرود هتىًى وٍٕ ٗب ٓ٘هـ ثثو
وٗ ٙسس ححهىهٌٌ ٗسس ححال ًّنِ ثرب َيكاٍل

كوهٌٌ ًبكو و ٙوٍٕ ٗسس عئٍ ٗسس وُككى
ًهُى ُٓطط ًّنِ فلا ْاثث٘ب ٓ٘هـ ثثو هتىًى

دتُطط ف٘غو ٗب ححالوا هتٍ ٓ٘سس ًُْ ححهىهٌو

هبُل اهّبك ًوو ػوَ ٗسس ؛ ؽًناٍل

ٓور ًِٚثىال وً ٙبكو هتٍ هك ٍٖ اسس ًبكو

هج ٗسس ٓبهوطط ححهىطط هت ٓبهوطط ححهىطط فلاٗب فبٝو
ربها هتىًب ٗب ٍجت هتٍ ُاضضهى ؿّٖى واكو

ًىئٍ ٗسس ؿّٖخ ٗب ٍجت ٓبهوو ؛ ٝـُبٍل

ُٓطط ػٍِ ححهىطط ُٓطط ويل ححهىطط ُٓطط فلاٗى ث٘لو

اثث٘ب ؿّٖخ هتٍ ٗزهٍ ًىئٍ ثْو ٗسس ٓبهُو
ر٘سس هت واٍٞسس ف٘غو ٗب رِسس هتٍ ححهىهٌو

هبُل ثثىححهى هت مسغهإو ؛ ر٘سس ػوكبٍل
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ّبٓ ٙوكاٍل ٍل ٍين ٗسس اْ ىثبٍل َبهو
ىهك هو هتئٍ ٗسس هنبَخ و ٙفلا هتٍ ثُ٘ى
كٍ هتٍ َِْٓ هتئٍ اٍالّ ٗى ًِٔى ثىُى

ثذ ثثوٍ ي ٗسس وٓ ٙىًٍ ٗسس هتُى اميبٍل
*****
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ككو ٓبها عَْ ٍل اْ ًهبُى ٗسس اُ ًهبهٌوطط رى
ككو ٓبها عَْ ٍل اْ ًهبُى ٗسس اُ ًهبهٌوطط رى
ثسس ًـلِ ث٘بوٌ ٗسس ٓىىلْ ٗسس ثثظظ٘بؤطط رى
هن هتئٍ ٌٍسس ٌّواٗى ككو ٌّو ككُـياهو رى
ككو عُى ٗسس ٓبهتب ثثو ٓىال ٗب ٗسس واهوطط رى
هت رـَِ ٍل هله ا٘ٛب ٌّواٗـ ٍٍ ٚهبٕو ؛
ٓىالٗب ٗب اؽَبٗى ْا ّبٕ ٍٍ واكو ؛
ٍبثن ٗب هج ُىككى ؛ فبُن ٍل والء اٗله
هت ٍت ٗى وٍُِى ُـئٍاْ ٕبكم ػٍِ ٓٞٚو
هت ثؼل عهىًبوٌ ٍو ٓىالٗب ٗب هلٓى ثثو
اَل ػوٗ ًوسس ؛ هي اسس ثوٛبِٕ كَطط ٍووه
همحذ ٗب مس٘له ححهى اُٞبف ٗسس كوٓبؤ
فبكّ اْ هلميٍ ٍل رـوًٖن ٗسس خبْبؤ
*****
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ككو ححبٛسس رى اسس ٓإٖٓ ػوىبِ ٍل ٍؼبكح ٗسس
ىب ٍل ٍؼبكح ٗسس
ككو ححبٛسس رى اسس ٓإٖٓ ػو ِ

كئٍ ًبٕ ٍُين ُسس اْ ؽٌٔخ ٍل هواَخ ٗسس

ث٘لٗ ٙب اوثثو واعت ثبهٌ ٍل ػجبكح ؛

ٓذ هبىجلسس ث٘لو هتئٍ ثبهٌ ٍل ػجبكح ٗسس

ثثزهو ٗب اوثثو ع ٌو ؛ كُٗب ٍل ؽُبٌب ٍل

ٓـووه هن هتب كٌَهٍ حح٘ل هوى ٍل ُٓظظِخ ٗسس

وُ ٙىكك اثثٖ ؛ هك و ٙػبَُِْ اهواػ ٓب

اٌٗبه ًوٌ ُُ ،لٌ عَٔى ٍل ًـضبكخ ٗسس

الححبه ككـوٌا اٗله اْوٌ ٗسس ثثوٌا وٛبطط هتٍ
عَٔبٍل هتُب ٓىًٍ هوؽبٍل ّجبٛخ ٗسس

ىل هي اؽَبٕ ًوٌ ثسس ؽل
ثثٖ ثبهٌ رؼب ْ

اَٗبٕ ًوا

اثث٘سس كوٓبوٌ ػ٘بَخ ٗسس

و ٙفبُنِ اًرب ٗب اؽَبٕ ٗب هٞوح ٗى

ًظظبطط ٌّو اكاء هتبئسس ٝبهخ ٗزهٍ ٝبهخ ٗسس
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ًـئٍ آُّزى هتئٍ اْككسس هبُغب هتب ثين ٍت ٓب
عِْ هبُغب اْ آُّخ ٓب فىهُّلِ هٍبُخ ٗسس

ً ٗسس فَُِ اهلل
ً ػَُ ِ
اْكّ اٗسس ٗىػ ٓىٍ ِ
هي ثثبٗححسس ٗظظُطط ثثظظ٘ححسس امحل ٍل ًٔبُخ ٗسس

امحل اٗسس امحل ٍل ػزوح ثُىسس ٗؼٔخ ؛

اسس َبهو فوكٓ٘لو ثثظظححبٗى هي ٗؼٔخ ٗسس
ثوٛبِٕ كَطط اػًِ ٗب اٍالف ثيهككى هتٍ
اٍالف ثيهككى ًـئٍ ثثبَب هتب ٛلاَخ ٗسس

آْو ٗب عككو ُّٝت ٓىالٗب اثى اُوبٍْ

فىهُّل ائٔخ ؛ واهس ؛ آبٓخ ٗسس
هت ًؼجخ ؽوُوٍ ٗب ػجل ػٍِ هجِ ٚ؛
ثثظظ٘ححٌُ رى هي هجِ ٚهتٍ وً ٙؼجٚءِ ِّٓخ ٗسس
ٕبكم ػٍِ ًو مسوٕ هي ثُىسس ٍل ٍُ٘ٓ ٚب
ىب ٍل ٍؼبكح ٗسس
ككو ححبٛسس رى اسس ٓإٖٓ ػو ِ
*****
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ٓوّل ؛ ُىككى فلا ٗب ثواثو

ٓوّل ؛ ُىككى فلا ٗب ثواثو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

هج ًظظسس َب ًوسس ؽن ؛ ٍواٍو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

اْٗل ٍِٛهتبئٍ ؛ ثُل ٍككال ٍل

هج وهذ اْوسس ؛ ٗىثخ هٚب ٍل

كُٗب ٍل كوُخ ثثو ٓذ دتُطط هبىُى

ٓبٗلٌا ٗب ٓبٗ٘ل ٓذ دتُطط ثثهىُى

كُٗب كؿب اٗسس ٌٓو ٗى ؛ ككهو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

ٌٍُٗ ٗب ًبّ ًوو دتُطط عِلٌ

ٓىًى ثلٌ ٗسس كٍ هتـٌٍ مسغهٍ

ؿّٖ ٚفلا ٗى ؛ هبىٗلٌا ٗب اوثثو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

مسغهى ححهى ٍككِى ػوَ ؛ ٍت ٗسس

ٌُُٖ ٗزهٍ ثُزب هة ٗب ؿٚت ٗسس

هج ًىئٍ هي ْا ككَ ًُلٌ ثوؿجخ

كػىح احلن َب هك كاػٍ ٍل فلٓخ

اْ ٓضَ اَْى ؛

هى ٍِ ثثُٔرب

ضضهُي ٍ٘بوسس ؛ كَِٖ ٗب هٛرب

اْ ثـَهى ٗب اٗله هتُب هت رىٗككو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى
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ثثبثث ؛ ًهىضضب ا٘ٛب ٍجت هتٍ

اُروسس ؛ اْكخ هة ٗب ؿٚت هتٍ

ثثبثث وِٗب الككسس ٛوككــي هن ضضهىًو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

اُرـّْ هت اُرـّْ  ،كًٌٛنو هت كًٌٛنو

ككهىهٌو هت ككهىهٌو ككلًٛنٌو ككلًٛنٌو

ٓىٌب هت ٓىٌب ً ،ـٌ٘و هت ًـٌ٘و

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

اٍِْ زلٔل ؛ ؽن ٗب آبٓى

ٍووسس ؛ فبٕ ٚفلا ٗب ٓوبٓى

ػِْ ٗب ا٘ٛب هبوا ؛ مس٘له

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

ثئًنو ٗى ىَىه ؛ ٍُّ٘ب ٗى ككظظ٘ى

ٍُـّ٘ب ٗى كُٗب ٓب فىة ؛ ُظظ٘ى

هج ًىئٍ ٓوثٍّ ٗسس اثث٘ب ًُـوٌٛبوسس

هت ٗسس هت ٗؼٔخ ًظظبطط هتـٌٍ اْوسس

وَححّهى ٍل ًهىيل ٓب عبٍسس هت اثزو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

ٓإٖٓ ؛ ٓإٖٓ ٗى هببئٍ ٓووه

هي واد ٓب ًـئٍ ٗزهٍ ّي مها هبو

ًؼجخ اهلل ٍٍ ٓإٖٓ ؛ ثظظزو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

ػِْ و اكة ؛ ٓوكو ٗى ىَىه

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى
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ٓووا ٗب فبٝو

هرب ٓب اْفو ارووا ٗب فبٝو

ثثُلا هتُب هت

ثبهٍ اهٍٞى هُٛب هن ٌٍـ٘له

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

ٙبئغ هن ًو ربها عُى ٗسس هببئٍ

كٌَهٍ ٗسس ٓذ رى اْٗلِٛى هببئٍ

عضّخ ٓب عُى ؛ ثُٔىُى عىٛو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

ؽبٍ ؛ هوّٖ ربهو فلا ٗسس

فىُ ًوٌ ُسس رى هة ٍل هٚب ٗسس

ؽٌٔخ ؛ ثبهٌ ٗب كؼَ ٗب اٗله

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

ؿْ ٓب ؽٌَن ٗب هوعى اسس ُىككى

ثثبثثى ٗسس اثث٘ب كٛىعى اسس ُىككى

ا٘ٛب رى ؿْ ٓب هوئسس ؛ ثثزـّهو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى

كاها منبى ٗسس هوىٗ ٙب اَْب

ٍُــٌهـ ححٌن ٍككال منبىَى ثثبَب

ٌٓهوٌا ؛ ا٘ٛب ححبٗل ثواثو

مسغهى رى مسغهى هن مسغهى هن مسغهى
*****
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ٓىٌب عىاٛوو هتٍ ككُو ٗب ٍقٖ هبال ؛
ٓىٌب عىاٛوو هتٍ ككُو ٗب ٍقٖ هبال ؛

فبٝو ٗب ككزوو ٓب ٌُهُئسس رى هي جبب ؛

هج عىد هتٍ ٍزبها ححٌٔسس ؛ اْمسبطط ثثو

ككُو ُىكك ٗب ٍقٖ ٓب هت عىد ٍل عِال ؛

كآٖ ٓب رى كُى ٗب و ٙثثهىٍ ٗسس ححُين ُسس
هوإْ ٗب ححٖٔ هتٍ هج ثثهىٍ ٗسس ححُ٘ب ؛

كو ِه زلٔلٌ ٗب عِضضال هتُب آِبٓى
هت ٍل ؛ اْ ىثبٍل مسغهى رى هي ًـلب ؛

رىؽُل ا٘ٛسس هك ؛ هج ٛىئٍ فلا ٗب ٓىًب
ككوححسس ٗزهٍ فلا و ٙثثٖ عبٗئسس فلا ؛

رىؽُل ٓب اثثٖ هتٍ هتئٍ فبّ اثزلاء ٓب

عَٔى ٗب اًِْٖ ٓب هت كٕ هتـٌٍ ثثهَ٘ب ؛

هج هتب كوّزـ ٚثثظظال ككـ٘ ي ٓب اْثث واؽل
هت ٓب ّوى ًوٌ ٗسس اْ ًهبهٌ ٓب ثثوٌا ؛
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الًهسس ٌّو فلا ٗى ثسس ؽل ًوٌ ػ٘بَخ
ٓلّح ٗب ثؼل كافَ اَٗبٕ ٓب ًوا ؛

ًوربه هي ًوّ هتٍ همحخ ٍل ُظظو هبُغٍ
ٝىكبٕ هتٍ ٌٗبال ًبٗضضهسس عئٍ اهٌا ؛

اوربه اْفوٌ ؛ اوربه اْكٍٓ ٗى

امهب ٍ٘جـهبَُى رى عّ٘خ ثثححهٍ ٍلا ؛

ككنهٌ ػٔو هت ككنهٌ ثبهٍ ػٔو ٓب ححُزى
ٗب ححُز٘به ٍووسس اكَىً هتٍ ٓىا ؛

وَححهى ٗسس ٍبٗثث هتٍ ؛ هبىٗلٌا ثْو و ٙثُْي

ٗٔ ٗب كٛين هتٍ هج ًىئٍ ٌٓ٘و هتئٍ ثثهوا ؛
َ كَ٘ى
اٌٗبه ٍل فٞبء هتٍ كٌهعى اسس اِ ٛ

اٌٗبه ٍل فٞبء رى اثٌُِ ٍل فٞبء ؛

ل ٛىئٍ ككِوٍَِ ككهَُى اوثثو هن ٛوككـي
هج ًهبٗ ٌ

ٛبضضهٍ هتٍ ٗظظُطط ًهىا ٍسس ًًنٌ ٍل هي ؿناء ؛
ًًنٌٌ ٗب هج ٓوبثَ ٗظظ٘ب هتئٍ ٗسس منَسس
ؽن ٗب كٛين ٗسسٍ ،ت و ٙاٗححبئٍ ٓب ححوٌٛب ؛

925

منى اوثثو ؛ ػٔل ٙؽن ٗب ٓناٛجى ٗى
منإو ٗسس ًهٔإو ثُىسس ًوربه ٍل هٙب ؛
ثسس همحٍ ٓىد ٍل ؛ ٍت ثثو ػُبطط و ظبٛو

ككوكُ ٍل ككه٘ضضُى ٓب ٍَ٘به ٗسس كٌال ؛
هج ًىئٍ ثْو عككذ ٓب اْوا ٗسس اْوٍسس هت

؛ ٓىد ٗب ْٗبٗـ ٚاصلبّ ٍت ك٘ب ؛
ٍى ٍبٍ ٍل ؽُبٌب ؛ اِى ككهوٌٌ ثواثو
ححٌٔسس ؛ وجيٍِ رُْ ححٌٍٔ ٗسس ٍت جبهب ؛
رـولَو ٍل عهثثضض هتٍ كَىا من ٜجبهب ٍت

زلالد ٗسس جتٍ ٗسس هربو ٓب عئٍ ككـوٌا ؛
ػ٘وب من ٜػلّ ؛ ٍُق اذللي ٗى صبٍل
ُربَي هج ٗب كٍ ٓب ٓظظوو ُٓب كَب ؛
ثبهٌ رؼبىلْ ا٘ٛسس ٛو ؽبٍ ػبكُخ ٓب
ثبهٍ رى هاًهـ عظظبطط ُكك ثثُلاُ ٍل ثوبء ؛

ٕبكم ػٍِ اْ كاػٍ ػجلِ ػٍِ ٍل ٝبػخ

اميبٕ ٗى ؛ ثثبَى رـوىيِ ٗى ٓ٘زظظب ؛
*****
*****
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اىْؿَدة اىَصاء ليدس اىًالٌت خفص املاكرسٍَ ظَسم يبس يًل يٌلد اىسٍَ
كات

كات

ػریٍں

ےھچ

ےھچ

ےھچ

فائسة دار

فاهكػ دار

كط

فائسة دار

يضٍضو
يضٍضو

كات
كات

ےن
ےن

ٌاِو
ٌاِو

دَُا ان ھگص ِو ےھچ پاٌو فْا پص

ٌت ھبوىو دَُا ين دكىة بلاء پص

مسجھي ےن كات ےن ٌاِو نيئ جو

پاپ يس ٖاـھت اھٹاؤ هنںی جو

ٖاـھت ٌا هپْو خساكة ِو ھگْو

ھج ےھچ خبَو ھت ھكايئ ےھچ همْو

الگےس

ٍُب

جاات

يس

بڑيو خسي ِو

ھن

كار

پڑےس } ٌار

ےھچ

پار

ٍفية ين ُُْس ھتي دؿ ےن جاگؤ
اٍم ين نصظو ھن چار

يضٍضو

يضٍضو

يضٍضو

كات

كات

كات

ےن

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

ےب ٌويئ نصوا پص اگ ىاگؤ
يضٍضو

كات

ےن

ٌاِو

927

ھجوٹا كمس متںی ٖصگض ھن ھكاؤ

اٖؤو ھن بوىو ھك ھگاؤ ىاگؤ

دَُا ين ىشة ےھچ اٍم ای ےب دف

ٌَھٹا ٌا ٌَھٹو ٌس ےھچ كىَهَ

بوىخا

كچار

راھكو

يضٍضو

كات

ٌاھكا ين ےھچ ھی ٖاگر

يضٍضو

ھاـھت جو هپْےچ جو ھتاےج جو حمعَ

اخعاف ٌؤٌَ پص کصےج كىهنی

جَو ےھچ اترو اكچنا حمو ِو

ٖيهو ھن نص اےنھ ھی ےھچ ازل ِو

يمل ٍشا ےھچ جَو ين ىوگو

يمل ےھچ دؿ ين روػين ىوگو

يمل ان درای اؿ ُيب ےھچ

َ
روح رقػص ھج ين چڑای بين ےھچ

ٌونےج

جَو

يمل

اْٖو

اھْو

ِو

اكاترے

ھن

رانھػ

ےھچ

پار

ككار

پار

ھن ھتاگ ھن پار

يضٍضو

يضٍضو

يضٍضو

يضٍضو

كات

ےن

كات

كات

كات

كات

ےن

ٌاِو

ےن

ےن

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

928

جمس ين ظُپ ٌا جَو ےھچ ٌويت

ٌويت ين اُهھػ ٌا خصٌة ےھچ ھمويٹ

ٌويت پص ظُپ ےن كار

يضٍضو

ھج نويئ ًَُك پص ابُسےه نػٍص ےن

ٌؤٌَ ٍصٍب ين رانےھ ررب ےن

اُسٌؼو دؿ ٌا ھن راھكو ذرا ھبص

ھج نيئ ىھكو ےھچ ھت ھتاےس ٌلص

رب

اھٌل

اےنھ

نصے

ھن ھپری

پَار

ھن ھپار

ػهص رسا ِو هكاں يس اداء ھتايئ
اكے

ھن

اْٖو

امشر

يضٍضو

يضٍضو

كات

كات

كات

ےن

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

ًٍِة ھگين ھت هكاں يس گين جاےئ
يضٍضو

كات

ےن

ٌاِو

ٌؤٌَ ھتيئ ےن اكفص ھن ھتاجو

ھْسك ان ھاـھت ين ػػصين ھن ھكاجو

ٌصدار ٌچھي ِو ھكاؤو ٌْى ےھچ

َ
ٌصدار ھكاانر دٖریا بْا ےھچ

اھْو

ےھچ

دٖریا ےھچ

ھاـھت

اكاتر

گو ٌا روار

يضٍضو

يضٍضو

كات

كات

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

929

ظَف دٍں ؾاخب دٍَ ان رھرب

چاُس روپاال رشؼ ان گگَ پص

فصٌاٌو اپ ھی الگ اے ىوگو

بَوے بصابص ےھچ اتڑے ےن ُریو

ابغ

ُریو

ادب

ےھچ

ان

پُٹ

ھضار

ٌا

انر

ظَف دٍں

يضٍضو

يضٍضو

كات

كات

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

بسر اىسٍَ ؾاخب اپْا دىرب

يمل ان ٌويت  ،خسا ان مسْسر

ھجوٹا حصبة ھن نصےج اے ھبايئ

اھين رشارة يس ڈرےج اے ھبايئ

جشة هكاں ىگ ظْوارےس ھبايئ

جشة ين راک ٌا ٌيےس ىكيئ

خصص ٌا حمْة ےھچ الىچ ٌا ذىة

هياں كھاں ھبٹهوو ےھچ يلو ين كية

ك س

جَو جو

ھضار

ھجوٹو ےھچ فخْة ِو ھجاڑ

جَو ےن

ھاـھت

ٌا

اپْا

اكے

ظْوار

ھن اتر

يضٍضو

يضٍضو

يضٍضو

يضٍضو

كات

كات

كات

كات

ےن

ےن

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

931

ظٓخوک راکھػ ٍين ھتا هجاں ھتي

روزي زایدة ھت اكے کہاں ھتي

خق ان دھين پاےس كقَة ےن الؤ

خنك ےن ٌاين ٌاےھت چڑھاؤ

دَُا ےھچ دار اىًٍو اے يضٍضو

ًَُك نصو ای بصايئ ين چزيو

دًھكعو ھص اًک َعو ين جضاء ےن

ھت كاےطس متںی بُْو رسا ےن

جخين ےھچ ھت پص

ٌاےن

ےھچ

ًَُك

ےھچ

ےنمت

ِو

ٖص

بط

اكًھو

گشار

خبت ایر

ارخَار

ػًار

يضٍضو

يضٍضو

يضٍضو

يضٍضو

كات

كات

كات

كات

ےن

ےن

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

ًٌبود خق ين رٖو بْسگي ٌا

اكچنا ٌصاحب چڑھو زُسگي ٌا

دَُا ٌا ھج کويئ اای ھت ارص

پاھچا كال جمي كےل ےھچ ٌعافص

مهػة

كرب

پص

ٌا

ھتاؤ

کَسك

ظوار

كصار

يضٍضو

يضٍضو

كات

كات

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

931

حْيگ ان ككت ٌا حَ دًےج ھبايئ

اُهھػ چڑھاكا ٌا ےھچ رظوايئ

کہػ ےس ٍصض جو ےھچ ایر

يضٍضو

ےھچ كٔ پْوجو ھج ُُْس ھتي جاےگ

ٌوت ےن رانےھ اُهھػ ان اےگ

اؿ ُيب ين حمبة نفا ےھچ

خرش ان دارے اھين جضاء ےھچ

خميف ےھچ ٌوت ين دھار

نويئ

اپػےس

ھن

كار

َُم متںی ھچو نصو ھن بصايئ
اُهھػ ٌا

راھكو ھن ھكار

ٌونو ھوا ےن كىگو رسا ےن
هجو

ين

ھجٹهو

ٍبار

ٌصدار ھكاؤو ےن ٍَبة ِو نصؤو
ھتايئ ےھچ ھی يس

باگڑ

يضٍضو

يضٍضو

كات

كات

كات

ےن

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

ٌاِو

پَھٹػ ان پاھچو انھكو ك ايئ
يضٍضو

كات

ےن

ٌاِو

ٌاِو رسا ان ظب اكىَاء ےن
يضٍضو

كات

ےن

ٌاِو

بَوے بصابص ےھچ ػم ھن ىيئ اؤو
يضٍضو

كات

ےن

ٌاِو

932

خاؿ پڑويس ِو پوھچخا رجهو

خق ےن پڑويس ِو بوھجخا رجهو

اپْا گْاھو ين ػاٌة ان ابيذ

كاِاك ِؿُب ےن كعٍة ان ابيذ

اًشاء

ھگص

پصاےم

ھتَا

ھن

ظالگ

يضٍضو

جار

يضٍضو

اجاڑ

كات

كات

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

كَس ٌا راھكو متاري زابں ےن

هنںی جو ّصٍصو ےھچ ھپاڑےس ےنمت

ھج نويئ لاية رسا ين جباكے

اٌَس اھْا دؿ ين بص اكے

بض ےن جً ھپاڑے ےھچ ھنار

جْة

ان

چانےھ

يضٍضو

يضٍضو

مثار
*****

كات

كات

ےن

ےن

ٌاِو

ٌاِو

گْاؤں ھچوں

ھگْو

َ
ياكو

933

َ
ٌگص ےب خس ھتَو ٍافو

مچم اِوار ين ھص ػاں
ًّ
َ
ےھچ ظابَٕ خلا
ًًُ

ِوص يس روب دًھكوں ھچوں
ِوص ےھچ فہً ان ظاےھت
َ
گْاؤں ھچوں ھگْو ياكو

ظائَة = ذَٖ ِؼنی ھتاانر

ظابَٕ = اكٌو
َ
ًًُ ِو ػهص كاجب ےھچ
ػهص

ًٍِة كدھاكے ےھچ

ھن ھی ٌارا يس يازب ےھچ

فصٌقة يس ھچوں ٌںی كاؾػص
َ
گْاؤں ھچوں ھگْو ياكو

نرب = ثکرب  ،ھموٹايئ
اھٌلؿ = ےب دراكري

يازب = ٍائب

َ
ٌہم ازھار ين ھص اں
َ
ن
خهً ےھچ ظائَة ؾسكا

بؿریة يس ٌںی مسجھوں ھچوں
يلو ےھچ يمل ان ظاےھت
َ
ٌگص ےب خس ھتَو ٍافو
نصـ ين ذنص كاجب ےھچ

نرب

ٌگص

يضة

ھگٹاكے

اھٌلؿ ٍاىب

ےھچ

ےھچ

اےن دارٍَ ٌا راظػص
َ
ٌگص ےب خس ھتَو ٍافو

رارس = کھوٹ ٌا رھْار

934

ٌَُعػص ييٍي

ٌزنل

ےھچ

َعو ھصگض ھن ٌؼلك ےھچ
رشؼ چاھوں پڑھوں كصاں

َ
َّ
ٌضًَ

دًين حمفو
ٌگص ظعيت ٌهػٍػَّو
ےن

ز ٍْة

كاےطس

ےھچ

ےھچ

امیاں

ٌگص ھی يس ػَف ُھتي
َ
گْاؤں ھچوں ھگْو ياكو
َ
َّ
ٌضًَ = زٍْةدار
ٌَُعػص = خاؾو

ےن رٍبة ھی ا لصؼ ُھتي
َ
ٌگص ےب خس ھتَو ٍافو

زابں ٌويك ےن كصاں ين

ين

زابں

ٌاين

بالٍة ےن

جضاىة

گيئ

زابں ديوة ين ھبويل

ٌالكٹ ٌا

خالكة

ےن

گيئ

ھگين دگصي مجى نَسم
َ
گْاؤں ھچوں ھگْو ياكو

اجاّب = اجْبَو

پھگڑي = اظاس  ،پاٌو

ػَف = حمبة
اجاّب

پڑھي كٔ ٍری بويل ےن
ٌگص پھگڑي مقى نَسم
َ
ٌگص ےب خس ھتَو ٍافو
مقى = اكکھاڑوں

935

ىباس جلوی ِو ٌويك ےن
َ َ
بْاكي اؾ جعب فُؼَ
َ
َّ
ٌََػص نَسم ريلة ےن

مقَؽ ذؿ ےن پہين ےن
ھك ظ َػصھكا ھج ٌا ٌصد ك زن
َ َّ
ًٌمو رب ين خوكة ےن

رحب

الزـ

دامئ

ِواـ خق ےھچ
رشًٌة ِو ا ٌَصَ

اظاليم

ھتو ا ابيُط ِو ارصار
َ
گْاؤں ھچوں ھگْو ياكو
َ
َّ
ٌََػص = بسيل ان ھكًَل
ذؿ = ذىة
َ َّ
ًٌمو = فائى کَسًًل ارصار= بس دامئ رھوو
جتارة

ٌا

َ َ
رىب جو رش ِو ؾفلة ےھچ

گْاؤں ھچوں

ھگْو

ٌونو
َ
ياكو

رحب = ِفى  ،فائسة رىب = كایج
َ
َ َ
َ
رش ِو ؾفلة = بس ىنی دٍَ
َ
ُہج ازاليم = بخو ےن ٌاّْار جو لصٌق

َعو ا ھی ٌشو اهہار
َ
ٌگص ےب خس ھتَو ٍافو

رىب ٌا ےھچ

ذحب

رظول اهلل ين ىًْة ےھچ
َ
رىب ےھچ ُہج ازاليم
حباھي ھی اسص نَسك
َ
ٌگص ےب خس ھتَو ٍافو

936

َعص ٍفية ٌا گشري گيئ
َ
ُّ
ا خاىة ٌا ثأٌو نص
ََ
ُّ
جو ٍفية يس ثػْػبٕ نص
رسا ان اٌص ےن جو ٌاں

اٌايم ػاں
َ
ُّ
ثأٌو = ٍو

بصھاف
ٌا اای ےھچ
ََ
ََ
ُّ
ُّ
ثػْؿو = دك رٖوو ثػْػبٕ = بَساري

مچم اِوار ين ھص ػاں
َ
ٌہم ازھار ين ھص اں

اٌاـ

اىًرص

اٌايم

ِو

ا

ِلغ

َ
ازھار = ھپوىو

اےن ٌہية ھبي ھتوًم رھي
ََ
ُّ
گْاھو يس ثػْؿو نص
َ
َ
ُّ
َ
اىل اىلبية ثػوجٕ نص
َ
ىسايع اهلل نص اذياں

ٍائب ےھچ

خمخرص

هاھص

اُسر
ےھچ

ٌعخلص = ٌعخلص اٌاـ

ؾسؽ الای

ےھچ

اذياں = لاية

ھك ھج پص مشط ےھچ كصابں

ھت ٌاّْس اپ ان اخعاں

ےن نصيس پص ا انئب ےھچ
فَاء

ٌعخلص

اِو

كٔ ٍائب بيهھ خارض ےھچ

937

پسر

دياجو

ظَف اىسٍں

ٌوالان
ين

ٌا

ؾفاجو

رؿائؽ ان ھی جاٌى ھتا

دياجو

ٌا

خلَيق

ظػص ظْاای

ااككمنا

رؿائؽ = رؿوؾَخو  ،رو بَو

ےھچ

گوای

فقائو

كصاف

ایظںی

ٌا

ًٌجضاجو

ٌا

ذاكء ين ٌشو الٌى

ھتا

نہي ےن گْاای

ےھچ

پرس ےن نہي ےن ابكمنا

اان

ذاكء = افخاب

الٌى = مچهْار

رسا ان

َكيح

ان

كايع

رسا ان اذف يس دايع

دمحم ان

ےھچ

ھی

مهْاـ

ےھچ اھين ػاف ِو ايواـ

االيساـ

َكا الظالـ

ھی دايع اؿ امحس ےھچ
ظبب اھْا

اٌاں

خفاهة ٌا ٌَ

كايع = خاؿ نصي خفاهة نصانر

كامئ

ھی ھص ػاں ٌا دمحم ےھچ
ديامئ
خٍَی

اذف = رزا

ين

االمیاف

بْاء

دامئ
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جعب

اخعاف

بالای

ًٌرش

رچو

اؾ ٌيخلی

فصٌاكي
خوكي

االمیاف

جعب ٌوىل ِو ھتو ثبَاں
َ َ
ُہقة
اظالٌَة
ىيئ

ھتَو فصٌاف

اهلل

رظول

ين

امئػة

اھو

ين

حباية

احلق
اٌ ة

ٌا

ؾسم ھجصي ٌهػٍو ھتاۓ
پابْس

ھی
َ َّ
ٌؤھو = اٖو

ھتاۓ

ھگْو
َّ
ٌبَجو
ظْاای

اًٌاف

فاٌي

رػس

فصٌاكي

ييٍي

ان

فصٌاں

ان

روفة

جعب ھی ٌيخلی ين ػاں
دھكاای

ريس

َ
بْو االمیاف اھو اىؿػسؽ
َ
يًل ان ريؿاء ػًَة

دياجو ين الاية
َ َّ
ھت رالص ظب ٌؤھو ھتاۓ
َ
َ
ےن اٌة ان ليًَة ھتاۓ

رشًٌة
َ
َ
ليًَة = ىؼکص ٌا ظالگ يس پےلہ جاانر ٹهڑي

ٌا
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ا جسكی ين ُہص

ھضارو ظاؿ

كےسھ

رےسھ

اسص

ا اھوو فَـ جاري ےھچ

ھك ھج ٌا ىمف ابري ےھچ
َ
ھی گصداےن ےھچ ًٍِة ےن

نصي دك ًٌاؼ رماای ےن

ےن خبيش دك يماای ےن

ھج مسےھج ا خلَلة ےن

مهے

ظالگ

گْٕ اگرو

جسكى = ِوازش

ًٌايف

گصداےن = گْے ےھچ

اے ظَف اىسٍَ

اے

ان دىرب

ھچوں ذميوؾ اپ ِو ادین

ےن ثهفری

ٍاليم

اپ

بصھاف اىہسی رسو

نصي دك ًٌاؼ گْأ اْٖا
ُ
ےن جعسًس اخلطا ِ ِ ِ ِ ِ نصجو
َ
مهُؼٕ ٌارو ےھچ ػَوا

اخلماء نصجو
ين

ان

ليباگرو

ٌوىل

ا جنً اىسٍں ےن ھتايم ىو

ثهفری اخلماء = رماء ےن خبيش دًؤں
ُ
جعسًس اخلطاِ=ِاھناِقدمِنےِهستقینِثابتِراکھو
*****

نصي

رمحة

پصايم

ىو
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ھص روز زُسگي ِو ظو ج ڈكےب ےھچ ایرو
ھص روز زُسگي ِو ظو ج ڈكےب ےھچ ایرو

ابيق ھوے رھَو ےھچ پَيو َعص ِو دارو
ٍفية ين ُُْس ھتي جاگي ےن دؿ ثو ھص دـ
دربنی ىيئ فهص ين ريلة ٌا نص ِوارو

حميو ےن ظَج پص ھتي احصي ےن نيئ ظسھارو

ھت كاےطس ھن ھبوىط دؿ ھتي كرب ِو ھكاڑو
چيخا ھوا جْازٔ دًھكا نيئ ھكبا پص

چيےس ثٍَج ھكبا پص اٍم دف جْازٔ اترو
اكُھٹا اكپص كرب ان ٌويك جْازٔ رسوے

هكےس كرب ٌا جيسم ٌُت ےن ىيئ ااترو
لُب اٌاـ ےن كٔ ظَف ادسی بَری از

هنںی نويئ اكـ اكے ھی ےب ےن ٌت كظارو

941

اِاكر ان گْاھو اےگ ھتَا ھتا ھت ھتي

اكي ےن هياں پڑا ھچو ھت پص ِعاظو ٌارو
رب ھی نصـ نصي ےن ٌايٹ ھتًك ُاكال
اِعاف ٌا ااترا ھت پص ػهص گشارو

ٌصجو جو اھوا ٌصجو اكي ےن هكػ فصػخٕ
ےنمت ظالـ بويل جْة لصؼ پسھارو
كٍپار جخال دًھكا ھت ٌا ےھچ ھكوٹ ارص

راىق ين بْسگي ٌا دًھكو ھن نيئ رعارو
بصھاف دٍں ےھچ ظو ج ٌْؿوص ےھچ ٌفقو
پومن ان چاُس جَوو ھج ِو ےھچ اػاكرو

ؾادؽ يًل ےھچ رادـ ظَف ادسی هشا ِو

اھين رشـ ان راكُس ظَف ادسی ےھچ ایرو
*****
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جامنای اج ِو

جامنای اج ِو

برش ين امست پص

برش ين امست پص

گوجني بؼارجو ين ؾسا اكئْات پص

اِعاں ھجهے ھی ػٕ ےن جعب ظو ں ذرا جو دًکھػ
جعيمي كسظَو ں ين كٔ كسيس جٗات ٌا

ظو ج ان جمي اٌاـ ےھچ دايع ےھچ چاُس جمي
ظو ج ين روػين ھتي ھی مچکے ےھچ رات ٌا

ٍائب ھتَا اٌاـ جو اكي ظرت ين رات
پَ ِو اھْو ابيق ےھچ دايع ين ذات ٌا

َ
دے ےھچ بؼارجو ھی ٌبؼػص ےھچ جاُےج
َ
َ َّ
يايل رثب ان ےھچ ھی ٌبؼػص ھساة ٌا

داٌَ ھی ػٕ ِو پهڑي ےل جَيت ُہاؿ ھتا
خامت جو ےل ظًادجو اتري خَاة ٌا

رب ين ؾيوة لٕ ےن لٕ ين اؿ پص
ھج ان اكپص ؾيوة ےھچ كاجب ؾيوة ٌا
*****
*****
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ٓىالٗب اثى اُوبٍْ ًىصو ؛ هي ًىصو هتٍ

ٗظظوو ؛ هواطط ثسس ّي كبئـن ؛ مس٘له هتٍ

ًـئٍ ربها هتُب ثثُلا هي ٓظظو ٓ٘ىّه هتٍ

هي ا٘ٛب كػبرى ؛ ٍت كٌاال ؛ و ٙهت ٌو هتٍ

صلْ اذلليِ ثثىًل ٗب ححبٗلا ؛ هي ربها ٓب
فىُ ثثهىٍ ٛياه ا ؛ ثثهىُى ٗب ًُبها ٓب

سلزبه هي ِٓٞن ؛ سلزبه ٍل ػزوح هتٍ
ي ؛ ٗثثضض هت هتٍ ٗيكَي ؛ ػٖٔخ هتٍ
رـوى ِ

ث٘ل ٙهت هي ثورو ؛ ث٘لاؤ ٍل ّوًخ هتٍ

اْثبكٌ ؛ كُُٗب ٍل هج ّبٍ ٙل كوُخ هتٍ

ي ححبٛسس رى رـولَو ٛضضبوٌ كسس
ٍُق اذلل ِ

ككوكُ هج ٗسس هوواهسس هي هت ٗسس َ٘ٛبوٌ كسس
ٓىالٗب اْ ٍُق اُلَطط ٓلوك ؛ كػبرى ٓب

ؽٌٔخ ٗب إُىُى ؛ هج ثثًن ٍل وارى ٓب

ٍىهط عُىا كَىا ؛ ْا ٍزو ٍل هارى ٓب

همحخ ٍل ػ٘بَخ ؛ ثسس ؽل هج ٍل مارى ٓب

اْكّ ٍل منٗ ٜب ؛ ػجل ػٍِ ث٘لٓ ٙب
ٕبكم ػٍِ ٓذ ًوعسس ًٔ ي ا٘ٛب ٍغلٓ ٙب

*****
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ٍُق اذللي

ىل ٓلوك ؛ كػبرى ٓب
ْا ػجل ػٍِ ٓى ْ
فىهُّل اىٍ هتٍ ؛ كـزوح ٍل هي هارى ٓب

ىَىه ؛ ٗسس ىَ٘خ ؛ اٍالف ٛلارى ٓب

هج ًظظىطط هت َِّْٓ ؛ ثٌ اٛين ٕلبرى ٓب

؛ فِل ٍل عّ٘برى هي ّٗ ٚب هلّ ُٗححسس
اوه ثثووهُِ ػـَبَُْ ٍل ؛ ا٘ٛب ًوّ ُٗححسس

*****

كبٗىًِ فلائٍ ٓب كَىا ؛ ثًٖنح ٗب

؛ ػولح ًـْبء ٌَـزب وؽلح ٍل ؽوُوخ ٗب

ثثُلاُ ٗب ٕؾ٘ى ٓب ه٘لََ ؛ ؽٌٔخ ٗب

اْثبك ؛ هج ٗب هتٍ ككِياه ّوَؼخ ٗب

؛ ٍبرسس كػبئْ ٍل هج ّٗ ٚسس ٗككهجبٍل
عٍَٔ ٗسس ًوسس ؛ ُئٍ رأئُل هتٍ هوؽبٍل

اُروا ؛ ِٓي هلٍٍ كُٗب ٗب ْا ضضٌـوٌا ثثو

ْٓزبم ٓالئي ؛ هج ّبٗ ٙب ُٓغوا ثثو

ىهربه ًـُْل ٙ؛  َٛي ٗب اْ ُىككـوٌا ثثو
هوثبٕ ٍزبها ؛ وٗ ٙىهاٍل ُٓـٌهوٌا ثثو

اثلاػٍ ككَِزبطط ٗب ثثهىُى ٗب هي ككغوا ؛

فىّجىئٍ ٗب كَىا ٗسس عّ٘خ هتـٌٍ اُروا ؛

*****
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ٍُق اذللي ٓىالٗب مشًْن مسبوٌ ؛

ٍىطط ًوَئسس ص٘بء فىاٍل فبُن هي ٍ٘بوٌ ؛

ىمخى هتٍ ٗىإت ٍل كىعى ٗسس ٛضضبوٌ ؛

ػ٘وب ٍل من ٜهج ٗى ٓؼلوّ َُٓبوٌ ؛

اِحلبك ٍل ثُ٘بكو ٛو إْ اُ ًهبهٌسس ؛
اميبٕ ٍل ُٓقى ٗسس زلٌْ ًوٌ ككبهٌسس ؛

ككو ٓبها عَْ ٍل اْ ًهبُى ٗسس اُ ًهبهٌوطط رى

ثسس ًـلِ ث٘بوٌ ٗسس ٓىىلْ ٗسس ثثظظ٘بؤطط رى

هن هتئٍ ٌٍسس ٌّواٗى ككو ٌّو ككُـياهو رى

ككو عُى ٗسس ٓبهتب ثثو ٓىال ٗب ٗسس واهوطط رى

هت رـَِ ٍل هله ا٘ٛب ٌّواٗـ ٍٍ ٚهبٕو ؛
ٓىالٗب ٗب اؽَبٗى اْ ّبٕ ٍٍ واكو ؛

ٍبثن ٗب هج ُىككى ؛ فبُن ٍل والء اٗله

هت ثؼل عهىًبوٌ ٍو ٓىالٗب ٗب هلٓى ثثو

هت ٍت ٗى وٍُِى ُـئٍاْ ٕبكم ػٍِ ٓٞٚو

اَل ػوٗ ًوسس ؛ هي اسس ثوٛبِٕ كَطط ٍووه

همحذ ٗب مس٘له ححهى اُٞبف ٗسس كوٓبؤ

فبكّ اْ هلميٍ ٍل رـوًٖن ٗسس خبْبؤ

*****
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؛ ٍُق اذللي
هت ّبٕ اوثثو هت ٗب ػجل ػٍِ ؛ ٗبئت

ٓبٌٙن كػبرى ٓب ًىئٍ ا٘ٛى ٗزهٍ ٕبؽت

؛ ًـْق كيل اٛىا ؽبٙو ؛ ككىَب ؿبئت

ُٓالك ٍل ٓىٍْ هتٍ ؛ ٝبُغ ىثو ؿبُت

ٛو هوى ككىَب َبهو ًٗنوى ؛ كوؽخ ٓب

سلٖىٓ هي ٗؼٔخ ؛ ْا ّبٍ ٙل كوُخ ٓب
شلٌٖ ؛ ًظظبطط َبهو حتوَو ص٘ب ًوَئسس

ًظظبطط ٌّو ؛ اؽَبطط ٗى  ،الئن ؛ كػبء ًوَئسس

ضضهىًو ٗسس ؽىاكس ٍل ٛو ؽبٍ ًهٔب ًوَئسس

ثثبُسس ؛ فلائٍ ٗسس عبئـي ؛ فلا ًوَئسس

رىكُن َٛسس هج ٗسس هت اٛين ٛىَِّخ ٗسس
كهَبكذ ًوٌ ًظظَسس ّبثبُ ؛ هلهح ٗسس
اؽَبٕ ؛ اثث٘ب ثثو ثسس ؽل هي كػبرى ٗب

ًظظبطط ربة اكاء ًوَئسس ؽن ٗب وٛ ٙلارى ٗب

حتوُن مس٘له ؛ اوٕبف هت مارى ٓب

ًورٖ ؛ هج ثثًنو ٍل رـلٍ َُٚل وارى ٓب

ٍُ٘ٓ ٚب كػبرى ٗب ٗبٓى ٗسس ٌُهب ًوَئسس
ٛو إْ ىثبطط هتٍ هي رَجُؼ ٗسس عثثب ًوَئسس
*****
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ٍُّ٘ى هتب كػبرى ٍت ْا هت ٗب ٓب ًُـ٘لٕ ؛

كٚالؤ ٍل ٓ ٌَُٛب كَٛوٌ ثثو ككىَب ككوكٕ ؛

اٍواهِ ُلٍُلِّ ٗب ثثهىُى ٗب هي ككِْٖ ؛

كهَبئسس ٓووّح ؛  ،اؽَبٕ ٗب ٓؼلٕ ؛

هج ًظظُئسس َِّْٓ ؛ عُىصلٍ ٗب عبٍل ٓب
همحخ ٍل ِْٗبٍل ؛ ْا ٍُلٍ ِْٗبٍل ٓب

فِوخ ْا كالُخ ؛ فبُن ٍل ٛىَّخ ثثو

هجِ ٚهتٍ اّبهح ؛ ثُذ اهلل ٍل ٕىهح ثثو

كاػٍ هتٍ ٛلاَخ ؛ رُْ مادِ آبٓخ ثثو

ٕبكم ػٍِ كائْ هْ ٙا ؽن ٍل ؽوُوخ ثثو

ٛو كّ رى ْا كاػٍ ٗسس كٌَهٍ ٗسس ثثظظححبٍل ُسس
ٓىالٗب وُّٝ ٙت ثٖ آْو ٗسس رى عبٍل ُسس
*****

ٍُق اذللي
شلزبى ؛ عظظبٕ ٓب ػجلِ ػٍِ ٍل ماد

هن هتئٍ ٌٍسس ىثبٕ هتٍ ا٘ٛب ًوّ ٍل واد

ككٔواً ًْ ٍٛوٌ هج هي هوّٖ ًوٌ صلبد
هبئْ ؛ هج ٗب كُ٘ ٍل هىّح هتٍ ًبئِ٘بد

ث٘ل ٙ؛ ثثٖ فلا ٗب ٓووّة ؛ َظظبطط رِي
ؽوٓخ ؛ هج ٍل كُٗب هتٍ ػوىبِ ٍل وٛبطط رِي
هوىِ اىٍ هتٍ ٍُق اُلَطط هت ٗى فٞبة ؛

هج ٍل ٗىاىّى ٗى هن ٛوككـي ؽَبة ؛

هج كبِٙى ؛ هت ٗب كُِٚخ ٓآة ؛

هج ٗب كٚبئِى ٗب ػلّ اٗزقبة ؛

كهَب عى ٛىئسس ٍُبٗ ٍٛسس اهالّ ٛىئسس ٗجبد
رى هن ٌُهٍ ٌٍسس ًىئٍ اْ ّبٍ ٙل ٕلبد
*****
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اك َٚ؛ عُْ آبّ ْا كاػٍ ؛ هت هله

ػجل ػٍِ مهبَىطط اٍْ ٍووهِ

ثْو

ٍووسس كػبح ٓب ؛ آبٍٓ هي ّبٕ ثثو

ُّٝت آبّ ٍل ؛ هي رِىاه رُي رو

كَٓبى ؛ هي ٓبُيِ اّزو ٗب ٗى عىاطط

ىمخى ًوسس ؛ هوى ٗىإِت ٗب كهُٓبطط

*****
اًْبُ ُٓٔ٘خ ٗب ؛ ىٛوح ٗسس ْٓزوٌ

عِى ٙاُِْظظٍ ا٘ٛب ؛ كهّٖ ٓب ٛو ككهوٌٌ

اهُِْ هٔ٘ٛبئٍ ٍل ا٘ٛسس ؛ ٍووهٌ

؛ ححْٔٚءِ ىثبطط هتٍ هواطط كُ٘ ًىصوٌ

كَلاه ٓب منىك ؛ كَلاه اَيكٌ
هج ٍل كػبء ّوَق ٓب ؛ ككـ٘ظِ ٍوٓلٌ

ٍُق اذللي
ػجل ػٍِ ٗب َبهو كٚبئَ ؛ ثسس هُبً

ًُٔبة ؛ فلائٍ ٓب اٛىا فلا ّ٘بً

ؽَّبة ؛ ِٗواً
ا٘ٛب كٗ َٚب ِككـ٘ىا هتٍ ُ

رى ؽُل ٍل ؛ ًِـٍ رى رـوىيِ ٗب ؛ ُِجبً

؛ ككىٛوِ ككواطط َوُطط كُهط عظظبٕ ٗب
ثثُلاُ ٗب ؛ ىَت ٗسس ىَىه ًُبٕ ٗب
*****
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ا٘ٛب ٍىا ٗزهٍ ًىئٍ  َٛي ٗب رٌـُـ ٚككبٙ

؛ واٍٞسس فلا ٍل فلائٍ ٗب فًن فىاٙ

اْكبم هٔ٘ٛبئٍ ٗب رٌُـ ٚ؛ ّهْ٘بٙ

وؽلح ٗب ٓوكٓى ٓب ػِْ ؛ ثِال اشِتباه

ٖٓؾق ٍل هٓيكاٍل ٓب ثسس ؽل ؛ آزُبى

اٛين ٓضَ ثْو ٗى َِّْٓ ٗزهٍ عىاى
اوٕبف ٍُق كَطط ٗب ٓلَّو هن هتئٍ ٌٍسس

ثسس ؽل ّوف ؛ ًىئٍ ص٘بككو هن هتئٍ ٌٍسس

ُِٓي ٛليِ ٓب اٛىا ٌٍـ٘له هن هتئٍ ٌٍسس

كـزوح ٍل ّت ٓب هي عُىا هٛرب هن هتئٍ ٌٍسس

ٝبُغ ىثو ؛ اٛىا هن ًىئٍ هوّ ّبّ ٗب
اْ اوط هتٍ ؛ ٍُقِ كَطط ٗبئت آبّ ٗب
ٍُق اذللي

*****

ثثْذِ كِي ؛ ػجل ػٍِ ٗب هلّ رِسس

ٓىعىك وً ٙوسس ؛ هج ُّـئ ؛ ػلّ رِسس

؛ ٍوٗككىطط ىٓبٕ هي ّٗ ٚب مهْ رِسس

و ٙححهىضضَسس هج ًىئٍ َٛسس ا٘ٛب ػِْ رِسس

هج ًىئٍ آو ٗسس اْثث كػبء هتٍ ٍ٘ل ًوسس
ًظظبطط ربة ؛ هٚبء ٓب هك ُئٍ هت ٗسس هك ًوسس
ٕبكم ػٍِ عظظبٕ ٗى اصلبّ ؛ ك٘ب

ثبهٍ ؛ اِى فلا هت ٍىيِ ًىئٍ ٗزهٍ ثوب

رىثً ٚوٌ رى اثث٘ب ككـ٘بٛى هتٍ اثزلاء

فلآخ ٓب ٍُق كَٖ ٍل ًو ػوٗ اسس ّظظب

ُّٝت آبّ اْككسس ّلبػخ ًوو ٙووه

رب هك ِٓسس ٓؼبك ٓب وُّٝ ٙيب ؽٚىه
*****
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ثوٛبٕ كَطط
و ٙكػبرى ٓب َػَِْ ؛ ْا ىًٍ ٗب َٗزوٕ

ٌٍُ كُٗب ٍل ؛ ًِـٍ هوٗـنِ ا َٛىٖٓ

كَِٖ ؽن ٗب َٓزؾن ثبىو ٓب فبٕٗ ٚى هرٖ

كُِ٘ ثبهٍ ٗب ؛ كهَب  ،فىثُى ٗب ٗى ححٖٔ

وهذ ٗب ٕبؽت ٍل ثسس ّي ُٓظظو ٍل هي ححهبثث ؛

ٍُق اذللي

ٓؼـزول ُىككى ٍل اٌْٗهى ٓب وٕ ٙبؽت اْثث ؛

هج ككهوٌٌ ػجل ػٍِ هجِٗ ٚب هجِ ٚالِٓوا

اْثث اْوٌ ٗسس هي هجِٓ ٚب ًهوٌا ه ٙ؛ جبب

عبصلسس ككىَب آبّ اُؼٖو ؽبٙو ؛ ًهوٌا

ثٌِ ٚو ٙػبّو كوّزـ ٚاْثث َظظبطط اُروٌ ثثوٌا

ٍبٓ٘سس ٗـُّخ ُئٍ كهؽبٍ رى هتبعسس ًهوٌو
ٓذ ًىئٍ ٍَُ ي ًوٌ ثُضضهٍ هٛى اسس كوٍزى

*****
ٍُق كَطط اؽواّ ٗب رٌجًن ٗسس ثىُسس اككو

اوه هواءح ٗسس ّووع عُبهسس ًوسس هي ٗبٓىه

ٓذ رى ثثوٌٛغسس ًىئٍ رٞىّع َب ٍُٖ٘ هت وهذ ثثو

ٓوزلٌ هتئٍ ٗسس ًهوٌو ه ٙمٗ ٖٛسس ؽبٙو رى ًو

هت جتبهح ٓب ر٘سس ؛ الهبـ ثسس ؽل عبٕ عسس

ٓذ ْا ٓبهٌ فًن فىا ٍٛهتٍ رى كٍ ٗسس ربٕ عسس
َىٍلٍ اَْبد ٗب هوإْ ؛ ػجل ػٍِ

فبُوٍ ّبٗبد ٗب ػ٘ىإ ؛ ػجل ػٍِ

ُّٝيب ٌْٓبح ٗب دلؼبٕ ؛ ػجل ػٍِ

ًْ ي ِء ٓ٘غبح ٗب ًثثزبٕ ؛ ػجل ػٍِ

ٍُق كَطط ًٍنٌ ٍٛ؛ َبهو هلً ٗب زلالد ٍل
ٕبكم ػٍِ ًو ًٍن َظظبطط هتٍ هلً ٗب ثبؿبد ٍل

*****
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كَٖ ٗب ٓبهتب ٗب ْا ػِيّ اذللي اًَُِِ ؛

ٓؼوكخ هج ّبٍ ٙل رزنََ ٓب رأوََ ؛

هج ٗب ؽن ٗى عبٗىؤ حتَُٖ ٍل حتَُٖ ؛

كبِٙى ثثو ْا هله هج ّبٍ ٙل رل َُٚ؛

اْثث ؛ ٍىهط ٗسس ثُغب اوه ٍت ه٘لََ ؛

هج ٗب هلٓى ٗب رِسس فىك ٓزنٍِ اًَُِ ؛

ثسس ٗظًنٌ ؛ ػُبطط هج ثثًن ٍل ٛو ّبٕ ٓب

ٍوٓلٌ ّب ٍٛ؛ هج ٍل ًِـْىهِ اميبٕ ٓب

هج ٗب ِٝؼخ ثثبى هتٍ ؛ هوّين اًىإ ٓب

؛ فلا ٍل ّبٕ ٗب اَِٗبٕ ًَُ اَٗبٕ ٓب

هلٍُى هوثبٕ ؛ هج ٗب ْا ححظظو ٙثثبى ثثو

ثٌ ىُٓطط ٗسس ؛ كقو هج ّب ٙهتٍ اكالى ثثو

*****

ٗزهٍ ِٓال اثث٘سس ًىئٍ ٗيب َب هك ًىئٍ وٍٕ َب هك ًىئٍ ائٔخ

اككو ِٓال ٛىئسس رى ًظظُئسس مه٘سس ٍِِٓ ٛلاَخ اْ هت ٍل كوُخ
ٓككو كػبرى ٗب ٛبهتـ ثثو هتئٍ ؽٖىٍ كُٗب و كَطط ٍل ٗؼٔخ
هت واٍٞسس ؛ ػظُْ اثث٘ب اوثثو كػبرى ٗب ؽن ٍل ؽوٓخ

ؽوُوٍ ٓبرب ثثزب رى هي ؛ ً ،وو دتُطط ٍُىا هي ثثزب ٍل
*****
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كاػٍ ؛ َٓغل ٗسس َٓغل ؛ كاػٍ عُِزب ثُىسس جبب ؛
ظبٛو ٓب ثُىسس علا ؛ وٌُُٖ ثبٓ ٖٝب ثُىسس ِٓال ؛

َٓغل ؛ عُضّخ ٗسس عُى ؛ كاػٍ عُضّخ ٓب عُى ٍلا ؛
حتوُن هي ثُىسس ككهو ؛ فلا ٗب ثُىسس ٓب اُروا فلا ؛

َٓغل ؛ ٍُثث ٗسس كاػٍ ؛ ٓىٌب ٍُ ،ثث هتٍ ٓىٌب ٌٗبُى
ٍُثث وِٗب هج ٍىكَٛسس ٓىٌب عَ٘ىاهو آزهى هت ككبُى

َٓغل ٓب ثثبٗحح وهذ ثثوٌٛىا اْؤ ،هي ؛ ػجبكح ٓب اْػًِ
ثُغٍ ػجبكح ؛ هت هتٍ اُروٌب ٍ ،ووسس ًـُزـُت اَل ثىال
َٓغل ٗزهٍ ثثٖ ؽوُوخ ٓب ثثىرسس ػجل ػٍِ ؛ اْػًِ

ٍبححب زلت َٛسس ػجل ػٍِ ٗب اْؤٍسس َٓغل ٓب ثثظظال

ٍُق اذللي

َٓغل ٍل رؼظُْ ػجل ػٍِ ٍل رؼظُْ ثثو ؛ كالُخ
َٓغل ٗى اْوؤ هج ٓىًَسس كائْ ،فبّ ؛ هت ٍل والَخ
*****
*****

ًىٕ ًوسس حتوَو كٚبئَ اْئٍ هرٖ ٗب واٛال ٗب
كوّزـ ٚ؛

عَٔبٍل  ٌَُٛاٗله ػبُِِْ ثبال

ٗب

اْئٍ آخ اهلل

ٍُثث عَْ ٓب ٓىٌب ؛ هي اثلاػٍ ٍل ٓبال ٗب

عىد ٗسس عىئٍ ححهثثسس ؛ ٍىهط اٛىا ؛ و ٙاُجِوا ٗب
ٕبكم ػٍِ اٛىا ٓىالٗب ٍل ػجىكَخ

ٓب مهبٍٓ ؛

ثثبه ُٛىىلْ هتبوا ٓوًت اٛين ؽوُوٍ ؿالٍٓ ؛
*****
*****
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ػجل ػٍِ ٗى كٍ َٚىطط ٍ٘بؤطط ضضٌُب ؛ ٌٍُ كٗ َٚب
وؽلح ححٌٔسس ؛ ٌٓهوٌا اوثثو ٗىه ؛ ػِِْ و ػَٔ ٗب
ا َٛثًٖنح ٍل اٌْٗهـ ٗب ٍُوٓب ػٌن ؛ ا َٛػوَ ٗب

ػِِْ ٗب ُىككى ٗب ثثُى ها هلهكاطط ؛ هي رواىُو َػلٍَ ٗب
ُٓلإِ ػِِْ ٗب ًّنِ ثرب ٗو ًىئٍ ٓوبثَ هن اْوسس
ػولًُ ٙـْبء ٓب ا٘ٛب ٍوٌَهٍ ًىئٍ هٍبئٍ هن الوسس
ٗٔ ؛ آبٍٓ ثثبَى هج ٗىًٍ ،نح ؛ هت ثثو ػٔبهح
اوربه ٓب هج ٗسس ًظظسس ؛ كوّزـ ،ٚعىئٍ ٗسس ُىككى ّجبؽخ
رىؽُل ٗب اٍزبك ؛ ٌَـزب ،كـوٓ ٚب ثٌ ؛ ًٔبُخ
ٖٓؾق ٗب كهَب هتٍ ًبهٌٛسس؛ ٓىٌب ،هي ؛ ِٓؾ٘ ػ٘بَخ

ٗىهِ ٛلاَخ هتٍ ككٔواٛى ٗسس اْثث هي هٍزسس ُككبها

حبوِ ُٛىىلْ هتٍ كٌوثب ُٛىا ٗسس ٕبؽت هي ثثبه اُربها
*****
*****

كػبح ٍووسس ٗب اْط ٍُق اُظظليِ ؛ ٗبكه فِق ككِوآٍ
ثِالَ ٗجىّح ػغت ؛ اٛين فلا رؼبىلْ ٍل ً ْٛالٍٓ

وؽٍ رى ٓىهىف ؛ وٌُُٖ  ،دتبّ اُِظظبّ ؛ آبٍٓ
ىٛسس ٍؼبكح هك هتئٍ هي ٍووسس ٗسس ُِٓيِ اميبٕ ٍل مهبٍٓ
؛ ؽن ثثوٍ ي ٍل شلٌِخ ٓب ًٔبٍ هت كٕ ؛ ّبكٓبٍل
*****
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امئة لاھصٍَ ع ـ ان ٌلاـ ين ًٌصفة اےن ذنصو
كاڑي ين ذکص( اٌاـ يًل زٍَ اىًابسٍَ ع ـ)

اَي كٕ ثبؽ ٓب اَْب ثثىرسس كٌَهٍ ثبؽ ٍل َٓٔبهٌ
ؿالّ ٗسس رًنٌٌ ٗسس كِهّو ًهُ٘ححٍ ٓبهو ٌُِبهٌ
ثثححهٍ ًظظُى اَل ؿالّ ٗسس ُسس هٖبٓ رى كِهّو ٓبهٌ
عُىاهسس ًُلٌ اِثَب رُىاهسس ؿالّ ٗسس خبٍْ واهٌٌ

ي ٓب
ىَٖ اُؼبثلَطط ٕبؽت ٍىهط هتُب اُِْظظٍ رـوى ِ

ىب ٓب
ؽٌَن ثؼل اى ٗبّ وكٛبَب كُٗب ٓب ٗسس ػو ِ
ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة – جَوارے پَسا نصي رسا ھی ا دَُا ےن كسرة ھتي

*****
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آِبّ آْو

اٌاـ اٌص ع ـ احصج يس اػارٔ ين ذنص
ّظظُل ثثىرسس

هٓي

ّظظبكح

ًورب هتب

ُاتـْرُ جِ ُئٍ ٗسس ححُهوٌ هتٍ هت ثثو ىفْ مهًُْ ٚورب هتب
هي ؽٌٔخ ٓب ؽلوك ٍووسس ؽًنح اٗله ثثهورب هتب

اثِٖ َٓلََٖ هتٍ عئٍ ثثىححهى ؽلوك ٓب هي ححوٌٛزب هتب

ثىال اثِٖ َٓلََٖ َبهو كؼَ آِبّ ٓب ؽٌٔخ

؛

هٓي ًوسس ؛ ححُهوٌ هتٍ ُاتـْ ُر جِ ِٓضبٍ ٓبهٌ ّظظبكح ؛

ؽبٙو رلٌِ ؿىه ًوو ًىئٍ ؽٌٔخ ؛ اْ ؽٌٔخ ٓب

ؽلوكِ ؽٚوح آْو ُاوثثو ٍوً ؛ يب يب ِٛلاَخ ٓب

اُروط اوثثو ححُهوٌ ٗسس ثثهًنٌ ًىئٍ هن مسغهب ؽٌٔخ ٓب
عُىٗب هوٓبٍ ٗسس عىئٍ ٗسس يب يب مسغهب ثٌ ؛ هوثخ ٓب

مٌ عجِخ ٓب عئٍ ٗسس ٕجب رى رلوو ًوعسس و ٙروثخ ٗسس

كػبح هج هي اُضضهبوٌ هبئْ ًوٌ آبٍٓ كػىح ٗسس

واهؼخ ٓىالٗب آْو ٗى ٌُهسس ؛ هواٌ اَل

واٛال

ٍىاهٌ ٌٗال اى كٕ آْو ثين وٍٕ ٗب ككَُ الال

ككِوو ٗياهٌ ٓ٘بها ثثو هتٍ ٛزى ٓ٘بهو رُبطط اػًِِ

ٍىاهٌ ٗب ٍت ٍىاه ثثُلٍ كٌَهىا فبٝو وٛبطط ححال
كوٕخ كٌَهٍ

ٗياهَخ ٍت اْوٌ ضضىضضب

اَي هِْ

ححُهوٌ هتٍ ٓىالٗب آْو ٗسس ىمخٍ ًُلا ٛبئسس ٍزْ

*****
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ًٌین" يَ اىًْمي"
اَُظظبًْ اُزٌبصُو ٍل ٍىهح ٗب كهُٓبٕ

ححهُِى َػِٖ اَُّ٘ؼُْ ٗى هج ُلظ ؛ ػُبٕ

هت ٓب آبّ عؼلو هتٍ اَْى ؛ اَل ثُبٕ

ٓؼىنِ ػٖ اَُّ٘ؼُْ ٍل ٍُ٘غسس ٗى كئٍ ٗسس ًبٕ

ٛو وهذ ٗب آبّ ٓووّه ٗؼُْ ؛
هج ًىئٍ اوه ًظظ هت وً ٙبكو ُئُْ ؛

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة – اٍم پو جو ٌت رسا ےن اے بْسٔ كظارےج

*****
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دياة اىعرت رض ان ٌلاـ ين ًٌصفة اےن ذکصو
ِو اين هچصو دًهھي ےن ػٕ ِو انرب ھتاجو ھتو كصابف
ٗىهاٍل ححظظوو كٌَهٍ ٗسس ّٗ ٚى اًرب هتبرى هتى هوثبٕ
كاهٌّ ٍٛوَق ٗى ككو كة كٌَهٍ هٛزى هتى ٛوكّ ؽًنإ

رلٌِ ٓب عُبهسس ثثلٛبهرب ٓىىلْ رٌٌَن ًورى هتى ٛوإْ
ُٛجخ عىئٍ ٗسس هي هَزسس ٍّ ٚل ،منزب هتب كوُخ ٗب اهًبٕ

فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

*****

ظَسان فریراف دساع اىسٍَ رض ين ذکص

هواَخ ؛ وً ٙبكو ٍل  ٛي ًـئٍ ثثبئسس ككب ٙفبٍٕ
فلا ٍل هٌَ ٗب ثبثخ هتٍ ٍت ٓب اْكك وٛبطط الككٍ
عٍِ ككـئٍ اْكك ٓب هبالّ و ٙككهىهٌا ٍل هتٍ ًـئٍ ككـ٘ ي

و ٙفبٍٕ ثثبئسس ككب ٙثثبٍسس ًهوٌٌ هتٍ هاوضضٍ ٍّ ٚل
وً ٙبكو هي ْا كٌَهٍ ٓؼغيُُ ٙلٌ رود ػربح
و ٙوا٘ٛب ٓب ٍىاهٌ كئٍ ٗسس ٓىىلْ ٗسس ًوا هفٖخ

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة – ٍُين ُسس كٍ ٗب ًبٗى هتٍ رى ؽٌٔخ ٍل ًظظبٍل

*****
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دايع ےھچ ٌعجس
كاػٍ ؛ َٓغل ٗسس َٓغل ؛ كاػٍ عُِزب ثُىسس جبب ؛
ظبٛو ٓب ثُىسس علا ؛ وٌُُٖ ثبٓ ٖٝب ثُىسس ِٓال ؛

َٓغل ؛ عُضّخ ٗسس عُى ؛ كاػٍ عُضّخ ٓب عُى ٍلا ؛
حتوُن هي ثُىسس ككهو ؛ فلا ٗب ثُىسس ٓب اُروا فلا ؛

َٓغل ؛ ٍُثث ٗسس كاػٍ ؛ ٓىٌب ٍُ ،ثث هتٍ ٓىٌب ٌٗبُى
ٍُثث وِٗب هج ٍىكَٛسس ٓىٌب عَ٘ىاهو آزهى هت ككبُى
*****

دايع اٌاـ ين ٌشو ےھچ
كاػٍ ؛ ثثٖ ِككـ٘بئسس ؛ ككىَب آبّ ٓب

؛ ٓوزليِ اىٍ هتٍ ِٕىِح و ُٕبّ ٓب

ٓٔٚىٕ ؽٌٔزى ٗب ؛ هج ٗب ًالّ ٓب

اهواػ ٍل ؽظ َوٌن ؛ هج ٗب ٍالّ ٓب

ٍُق اذللي ٗب ححظظوٓ ٙب ٍٛهة ٗى ؛ منىك
ًوعسس عهٌٍ ٗسس ا٘ٛسس رى ٕبكم ػٍِ ٍغىك
*****
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اكىَاء كرب ٌا خَوة ےھچ

هج ّقٔ ث٘لككٍ ٓب ككهَسس ماد ٗسس دتبّ

هربو ٓب عُىرب ؛ و ٙثبهٌ ٗب اوُُبء

ٓبهتب ٗسس ُىكك هت ٍل هرب ثثو ككِهَب ًوسس
كسس ؛ عىاة وٗ ٙسس هك هج ًىئٍ ٗلاء ًوسس

*****

رشًٌة ين ذکص

ْ ُٖٗؾخ ٗسس
ٍٍُ٘ ٚل ىُٓطط اٗله ثى خت ِ

ثثُلاُ ٗب ككِْٖ هتٍ وَين ُسس رى ػربح ٗسس

ككو ححبٛسس ًوسس ؽبَٕ ُؤبٕ ٍل ؽٌٔخ ٗسس

وُككى هٗ ٙثثضض كٍ هتٍ امحل ٍل ّوَؼخ ٗسس

امحل ٍل ّوَؼخ ثٌ عّ٘خ ٗى منىٗى ؛

هج ٓىًسس ّوَؼخ ٗسس هت ُىكك ىثىٗى ؛
*****

ّوَؼخ ادلٖٞلًِ ححٖٔ ؛ و ٙاثلاػٍ ككَِزبطط ٗى
هلً ٗب ػبَُْ هتٍ هي هواطط ؛ هلٍٍ كهَى اؽَبطط ٗى
ضرِ هي ثثُلو  ،عُِىا كائْ هي ؛ ححْٔى ؽَـُـَىَاطط ٗى
خَ ِ

ٍىيِ ّوَؼخ فًن ٗزهٍ ًـئٍ فًن ؛ امهب اَٗبطط ٗى
ثُغب ٗيب ٍل مجِخ ّوِع ثثو ؛ اْ ّوع ٗسس ٍوٍبئٍ

هتبئسس ؛ عُْ ًُْ ٍىهط ْا ككسس ربهاؤ ٍل هوّ٘بئٍ
*****
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زنوة ين ذنص
آىاٍ ٓب فلا ٗى ؽن ؛ ىًىح ثسس ّي
ٛوككـي فلا ٗب ؽن ٓب عبٍى هن ًىئٍ كؿب ثثو

هج ًىئٍ فلا ٗب ؽن ٗسس ٓإٖٓ هتئٍ ٗسس ًهبٍسس
ٓب هتب ٓب كٌاّ كئٍ ٗسس ٓىًبٍسس ثثكك رـَىا ثثو

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة – ثُ٘بك ْا عظظبطط ٍل ٓىهىف ؛ ك٘ب ثثو

*****

961

اترخي
داكؿ ين ذنص
ثثهححٍ اكك٘ىروو هتُى

هت ٍبٍ ٓب كًُبٍ ٗى ٕلٓى ٗثثضض ثثوٌو

ٍََّٔذ اضضهبهٍى

ػ٘وب من ٜاٗبط ٗى كاٗى هن ًـئٍ ِِٓى

ًححهـ ٗسس ٗككو ٗسس هببوَٗككو ُكك هتُى ٓوو

3444

الححبه هتئٍ ٗسس ٓإٓ٘ى هت ككبّ ككبّ ٗب
ٍُق اذلليِ ٗب ٍت هتُب ٍىهد ٓب ثثبٓ٘ب
ككـ٘ ي ٓب هتب ىَبك ٙو ٙثبهسسٛ 33555ياه هتٍ

ثثبال ٍوو ٗسس ٍُق اذلليِ هي ثثُبه هتٍ

وٗححبوا ٍت ٗسس ٓىد ٗب ف٘غو ٗب كٛبه هتٍ

كَزب ػٞب ٍل ّبّ رِي رب ٍىاه هتٍ

رب هك وهً كًُبٍ ٗى ثثىهو هتُى دتبّ

فوححٍ وٍ ٙت ٗسس اْثثٍ وكاع ًُلا ككبّ ككبّ
كـُّبٗ ٍُق اُلَطط هي فوححٍ ٗسس ٍُْ و ىه

ثبهسسٛ 33555ياه ٓإٓ٘ى ٗب هتئٍ ككُب ثثله

ثوكاّذ ًُلٌ ٗظظ٘ب ٗسس ُٓظظضضب ٍل ْا هله

رب هك هُٛب و ٙىٗلْ ٙا ْٓهىه ؛ فرب

هي ٓإٓ٘ى ٗسس اٛين هُبٓخ رِي ََٗ

ٓىالٗب ٍُق اُلَطط ٍل ؛ ؽَ٘بد ٍل ثلٍ

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة – رـولَو ٍل ًٔبٕ هتٍ اسس ُىككى ٗب ككظظبطط
*****
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درس ين ذنص
ٍُق اذلليِ هك هج ٗب ػِِْ ٍل هتٍ ككـلزككى

مسغهٍ ٗسس ْا ؽوُوخ ٗسس و ّٚ ٙهي كوٍزى

كوكوً عُىو ًُلو ؛ ٍىهد ٓب ٓلهٍى

ٝبُتِ ػِِْ ٗسس هٛىا ٗب فبٝو وهـق ًوو

ثثىصلٍ هتٍ فبٓ ثثىربٍل ثثبَٗضضهـ ٛ4055ياه ٍل
فوححٍ ٗسس ثثىصلٍ ًُلٌ فلا ٗب ثثُبه ٍل

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة – رـولَو ٍل ًٔبٕ هتٍ اسس ُىككى ٗب ككظظبطط
*****

963

ھْس اےن گجصات ٌا ديوة ين ذکص
ٓىالٌ هاط

هٌ

 /عؼلو ُؼٌن ٍل كز٘خ

ككغواد ٓب هت ثثهورب هتب ٛو ًىحح ٚؤ ثياه

هارسس ٌِٗزب ٓبٗككىا كـوواء ٗى ُئٍ ّؼبه

ٍت زلِزى ٓب ًورب هتب هي كـَٖ هتـٌٍ ككناه

مسغهبؤرب هتب ُىككى ٗسس الًهسس ٛياه واه

ًـئٍ ُىككى ٗسس ٛلاَخ هتئٍ ْا ٍجت ُٖٗت

ْا ٝىه ٓالّ هاط هي ٍؼٍ ًوٌ ػغُت

ٓؼِىّ هتئٍ عُىاهسس ٗىإِت ٓب ْا فرب

ثسس ؽل هتئٍ ُؼُ٘ى ٍل ًـُ٘ ٚهبوٌ ٗظو

ضضىضضب ٍوو ٍِٓ ٗسس فلا ٗب ؽجُت ثثو

ًُلا هـزَ فلا ٗب ويل ٗسس ًوٌ هظظو

ضضىضضب هتب عُْ َيَلَى ػجّبً ثثو دتبّ
رُْ ٓالّ هاط ثثو ٍِٓ ضضىضضب وٍ ٙت ُُِبّ

هت ُىككى ٍل مًو ٗى وٍِوؤو ٗزهٍ جبب

هج ْا هله ٍل ٍؼٍ فلا ٓب ًوٌ ككُب

كػىح ٗب واٍٞسس ثثىرسس ككغواد ٓب ٛزب

ُؤبِٕ مٌ ًَوَّ ػِِْ ؽن و ٙثثبهٍب

ىَبهح ْا ٓالّ هاط ٍل ًووا ٗسس اْؤرب
ثسس ؽل منٍ منٍ ٗسس هي ٓبهتى عهٌبؤرب

ؽبٙو هتب اَي ٓإٖٓ ًوو هت هي اَل ٍإاٍ

ُؤبٕ عٍ هتٍ ػوٗ ًوٌ اسس فلا ٗب الٍ

رُوثخ ؛ ًىٕ ّقٔ ٍل ا٘ٛى ؛ ٍىطط ًٔبٍ

ُؤبٕ و ٙؽٌُْ هي كوٓبَى اَل ٓوبٍ

روثخ ٍل ٍُثث اٗله ؛ ِاى ُإُىءِ َزُْ

ٍؼٍ هتٍ هج ٍل كَٖ ٍل كػىح ؛ َٓزوُْ
ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة – ًوربه هج ثْو ٗب عككو ٓب وٍب ًوسس
*****
*****
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ٓالّ ؽَٖ ٓالّ اْكّ ٗب واٛال عىئٍ ٗسس كـزـ٘خ ٗظظبَخ
ًُورى كـوًنٌ ٗى ٗبًهٍ ككال ٓب ،كَىا ٗسس ٌٗال ٛلاَخ
هبُي هج كَىاٗسس ٌِٗسس ككهوو هتٍ هٛسس وٛبطط ًهوٌا اِى ٍبػخ

مسغهبوٌ هت ٗسس ُسس ُٓضبم ؽن ٗى هي هَزسس وايل مجبػخ
فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

*****
فىاعـْٓ ٚبئـ ٛزب ِٗظظِوواال ككبّ ٓب ككغواد كهُٓبٕ
عؼلو ُؼٌن هتى ا٘ٛى كًٌوو ٌِٗى ويل هتٍ هي ُّٞبٕ
ٓالّ اْكّ ٗى ٛوككـي هن ٓبٗى فبوٗل ٗى هك ًوٌ كوٓبٕ
ثثبضضٖ ٗسس وََبٗككو و ٗككو ٗب ُىكك ٗب ثثهواَب اميبٕ

فبوٗل ٗب ثىٍ ُٗححب ًوٌ ٗسس ً ،هَُ هن ثبىٌ ٛىيِ ٍل

ٗككوا هج ًىئٍ هتُب ؛ ككوو هتٍ هت ٍل ه ٍٛهن ْٗب ٍل

*****
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ٍوّبء ٍل مًو
هت ٓىٍْ ٓب ٌُهى اكهٌَ هي ٘ٛل ٗب وُالرى ثثو

دتبها ككهو ٓب اَي ٍوّب ؛ فبُٔ كَِٖ ٗب ٓٞٚو
والَخ ٘ٛل ٍل ٍىٗثثٍ ُٓطط هي ٍوّب ٗسس ؛ ثورو

آبٍٓ ٗىه ؛ حتوُن ٓبها كؼَ ٗى ٖٓله
دتُطط اْ ٍووسس ٓبها ؽٌْ ٗسس ٓبهتسس ححوٌٛبوٌ ٗسس
هي ٍوّب ٍل ٗظظبَخ الؤعى ٝبػخ جببوٌ ٗسس

عُىاهسس اْ ٗىاىُ ٗبٓ ٚثثظظ٘ححى ٘ٛل ٓب ثوعب
ال ٗسس ٓإٖٓ اِى هِْ ثثُظظ٘ححب
ْٓبئـ ٗسس ٍوو ٓ ّ

هلٓجىٍٍ ًوٌ ٍوّب ٍل اَل ال ككب ٍوو ًظظىا

ميٖ ٓب عُْ ؛ ٓىالٗب دتُطط رِْ ٘ٛل ٗب ٓىىلْ

ٗثثضض ؽًنح ىك ٙهتئٍ ٗسس ًظظُى ٍوّب هي اسس ُىككى
ُٓطط اكٌلْ ححهىطط ُٓطط اكٌلْ ححهىطط فلا ٗب واٍٞسس خبْى

رُىاهسس ٍت ْٓبئـ هي ٍِٓ ٍوّب ٗسس مسغهبوا
ككِوآٍ ًبؿنو اكهٌَ ٗب وَٗححبوٌ ثزالوا

هواءح سلزٖو ٍل هت ثثححهٍ  ،اهًبٕ ٌٍهالوا
ًوٌ اْككسس هت ٍوّب ٗسس ٍوو َٓغل ٓب ُئٍ اْوا

آبٓخ ٍت هي ٍوّب ٍبهتـ َٓغل ٓب ككناهٌ ؛

اٛىا ًَُ سلِٖى ثثو هلٍُى ٕلهسس ٗسس واهٌ ؛

ة ُٖٗؾخ هتٍ
ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة – رى فبٝو ٍل ىُٓطط ًٍناة ًو ْا ِ
*****
*****
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ديوة ين جميط
ْا كػىح ٍل رلٌِ ٍل ػبيل هله ؛

ثًٖنح ٗسس ُُغسس رى اٛين هله ٓب

هج امهب ؛ فىيب هت ثُغب ٓب ٗزهٍ

ؽوّ ٓب ٓلَ٘خ ٓب ٗزهٍ ٖٓو ٓب

آبّ اُؼٖو ٗى هي ؽن ؛ منىٗى

اككوحح ٚهت ٕبؽت ؛ ػبئت ٗظو ٓب

هي رلٌِ ٗب َبهو ٕله ٍُق كَطط ؛

عُىاهسس ْا ػجلِ ػٍِ كٌَهُئسس ؛
ٍُق اذللي

هي كاػٍ ِٓسس ؛ و ٙاثلاػٍ هت ٌو ٓب
رُىاهسس فلا كٌَهُئسس ؛ ٗظو ٓب

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة –هج ككـئٍ هت ككـئٍ ٛىسس ثبهٍ ػٔو ٓب

*****

967

افالم زلٔىكح ٍل مًو
مجَ جٌلروا ين ذنص

ٌٍذ ٛىئسس ككو مجبها ٍل ر٘سس رى ٓذ مجسس ر٘ظظب
مجٖ ٗب وهذ ٍلوح ثثو ؿوَجى ٗسس ثالوٌ ُسس

ثثٌبوسس سلزٖو ككو ر٘كك كٍ ي واٍٞسس رى هبٍ
رى هبىًى هٗ ٍٛسس كٌٛىٗلًٌ ٍٛىئٍ هبىًب ٗسس مسبوٌ ُسس
ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة –ٍقٖ ككُو ُىكك ٗب اسس كٍ رى ٓبهتب ثثو ححوٌٛبوٌ ُسس

*****

رىاٙغ ٍل مًو
هج ًبِٓى ؛ هت ٓب رىاٙغ ٍل ّبٕ ؛

هج كٌايل ثثهَ هبوٌ ؛ هت كائْ منب ًوسس

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة –هج ًىئٍ فلا ٗب ٗبّ ٍل ٓبال عثثب ًوسس

*****

ًًنٌٌ ٗب هج ٓوبثَ ٗظظ٘ب هتئٍ ٗسس منَسس

ؽن ٗب كٛين ٗسسٍ ،ت و ٙاٗححبئٍ ٓب ححوٌٛب ؛

منىا اوثثو ؛ ػٔل ٙؽن ٗب ٓناٛجى ٗى

منإو ٗسس ًهٔإو ثُىسس ًوربه ٍل هٙب ؛

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة –ٓىٌب عىاٛوو هتٍ ككُو ٗب ٍقٖ هبال ؛

*****
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يمل ظَھكوا ين ذنص
ػِْ ٍل اهَبّ ٓب رىؽُل ؛ اػًِ ػِىّ

ٓؼوكخ اهلل ٍل ؛ مجِ ٚث٘ل ٙثثو ُيُوّ

كوٗ ٚى ؛ ٌٍُهإو واعت ٍوو اُوثثو ػٔىّ

كوٗ ؛ رؼُِْ ٓنٛت ٗب َٓبئَ ٍل هٍىّ

ػٔو ٗسس ٙبئغ هن ًو اْ ػٔو ربهٌ عبئٍ ؛
ٌٍُهغسس َب ثثىححهغسس ثثىححهسس هتٍ ثث٘لٌد هتبئسس ؛
ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة –ًىئٍ هن ٓبطط ٗب ثثُضض هتٍ ٌٍُهب ٛىا اَٗبٕ ؛

*****

يمل ليب نصواين ذنص
ثثوٌٛىاٗسس ػِْ ٗسس رى اٍزبك ثثبٍسس عبعسس

كوهٌسس ؛ عْ ثثُبٍى ثثبٍل ٗب ٛو عهوا ثثو

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة –ٓىٌب عىاٛوو هتٍ ككُو ٗب ٍقٖ هبال ؛

*****

اٌٗبه ٍل مًو
اٌٗبه ٍل فٞبء هتٍ كٌهعى اسس ا َِٛكَ٘ى

اٌٗبه ٍل فٞبء رى اثٌُِ ٍل فٞبء ؛

ٌَ اىْؿَدة اىرشٌفة –ٓىٌب عىاٛوو هتٍ ككُو ٗب ٍقٖ هبال ؛

*****

969

اً ؾزٓ٠اق رُکي لل ہَ پن شٌُؼٔ کٌ فیْ

اً ؾزٓ٠اق رُکي لل ہَ پن شٌُؼٔ کٌ فیْ
ہَ ممرش ریق راشي اكش رٌُُّ کٌ فیْ
شھیمٌئٍ شھیري

شام
ِ

ہٛاُّ کٌ فیْ

ُ
ت
آؿ علٍ اُکٍ كىُّ کٌ فیْ
جْ
َ
ھ
ى
ِ

َ حببٌ لٍ الل تٌب
علف ُکل امراش عٌلٍ تھ
ٌُر ت
لؽ ضٌُق کبٌ ًق عللـ تَ جسٌب
ت
ھٌ
ِ
یق خکف خٌكُ ٛکَ کھملَ پن تھٌ کلئٍ ک تٌب
ُ
ت
ل
َ امیق ا مؤ مق ہَ پن امٌُّ کٌ فیْ
تھ
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َ شكضن میلش تلش سَ آٌُر ہَ
ری ک ھ ب ۓ
قیر ٓ ٞزل تلش ریکھٌ زؼ سَ كم امٛار ہَ
َ کل آٞا خٌُ ٛہَ
آکَ گلٌُ قٌْخن ر پۓ

ک تٌ ؽجٌٍّ شكشبٌ تھٌ كم ؼ تٌرت کٌ فیْ
صمؼ عٌلٍ شات رف رؿ میك ہر اؽ أسٌف کَ
تھمؿ کَ عہرً ّ تٌ  ،ركئٍ لَ زلش شْجٌف کَ
خٌ قیر ُٓٝ ٞش رھرتَ كم ؿکیف لنمٌف کَ
شاجٔ خٌق امق ك امٌق ضٌُشت کٌ فیْ
ِ
رُکي اخًصٌ ص قٌئٍ کٌ ہَ رّ تٌ میك پن تھـ
ل
َ خـ
ک ٞاشارن چٗ کٌ راش ا قت ٙسَ آ گۓ
ّ تِ ٛش صمشت میك ٌُشاق شت ٚکل آئٍ اخـ
َ م اق پن ك تٌقُ کٌ فیْ
ک تٌ کٞیك ىخٌش تھ

971

ُ
ی
ت
ضھٌ ٛمي اكش ؼ تٌرت شات رف پن کٌـ ھٌ
ركقٔ تھٌ اہلل کٌ ہر ىلـ میك پن ٌُـ تھٌ
ہر ٌکٌق ٓ ٞتلق ًشرػ كم طت ٙاكش ـٌـ تھٌ
کٕ ٞگٌم ریکھم ہَ پن زؼ کٍ شقٌقُ کٌ فیْ
َ ـٌشي غير میك اُؾ ٌُش
اقیراء تللَ پن تھ
ض
َ ُیرا ہَ ػیْ کٌ کہ تٌ ل تٌش
َ تھ
جْ سَ ىجھ
َ افبلاش
ریق کَ قْ حغل تٌق ىجملر ٓ ٞتھ

کیلق پن ہلكً اً ؾزٓ٠اق پن اغٌلُ کٌ فیْ
ُ
ک
ت
َ فٌ
شت ٚراكر غف تیرا  ،اكش خٌق نہٌرش ھ
شت ٚلنمٌف یق حبیْ اہلل پن قْ كعٛم كقٌق
َ ازلاف الص قٌ
اكش حبیْ اہلل یق آرـ تھ
ُ
ُ
ْجھکل ہف غف شات رف ہَ ا کٍ شخلٔ کٌ فیْ
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َ جسکٍ لجٌ
كقُ ہَ ٌُشُؾ ٌُشاق شب ش کھ
َ کجي تل کہل ٓ ٞزؼ ہَ اكش ہَ ْجٌ
کلئٍ کہ
ُ
ـ
تل تھً ہَ تل ٓٞت رتلً طھرا ا کٍ رھجٌ
رُکي ھیٔ اہلل ق تٌهٔ کَ رىلُ کٌ فیْ
*****

973

پن حکٌُّ قْ حکٌُّ میك ؽجٌٍّ اتلشي

پن حکٌُّ قْ حکٌُّ میك ؽجٌٍّ اتلشي
َ ٓ ٞرك ِاس ظري
ریکھٌ رشٌُ کَ ک تٌشً دْۓ
ُ
جصق إکٌ مٌھ تٌب اكش ركمري زلق ًصیري
َ ہٌتھمق سَ گھڑي
َ كم گلٌُ ّ تل تٌق شب ا پۓ
تھ
ُ
اُؾ مٌطھٌ تھٌ ک تٌشً کَ اكٓ ٞاهکٌ گٝش
ُ
ُ
ـ
ْ
ب
َ اكٓٞ
ركش سَ ا کٍ ظر کبٌ خٌ ٟٓي دۓ
ُ
ُ
َ ک تٌ اُکل ِٕکٌللق مر ٔشر
لغ ٛتلق ا شۓ
ُ
َ
َ ضتلش زلب اكش ایگصیري
تھٌؾ للق میك ا ُک
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َ گ تٌ ْخنن پن آٌُ ہٌت كم
لغ ٛک ٞلبۓ

تھٌ كم مٌطھٌ تَ ػیر ُِ ٛریق کٌقر سات كم
ُ
َ ٌُؽ رامق مٌّ تٌق اس ہٌت كم
َ ِٕکل
کیل ُک
صمش رشو تٌ میك ٟٓا اكش لٞض گبٌ قْ رھر ٓٞي
ط ُ
ف
ٍّ كم مٌ ھٌ ركش كھٌق ببٌ گ تٌ گ تِ ٛكً طرػ
خٌ ػیر کہٌ ٌُح خٌق سَ کلئٍ ہَ اھ ِـ مرػ
اُؾ ْخنن کہیك سَ آٌُ ہَ ک تٌشً ٓ ٞکشػ
ُ
اـکل خٌک ٞتف ِٕکٌلل ٌُت ہَ پن نہیري
مؤو تٌق آتَ كہٌق ْخنن ک تٌشً ٓ ٞشکھٌ
ُ
رُکي ٕضلٓٞاف اُکٍ غف میك شكتَ ُلمً
ُ
ُ
َ اس خگو
قْ تَ مِـ غبگـ میك کھمرً لج ٛا ُک
ُ
ہٌتَ شكتَ کلث طھٌئٍ اُکل رھرئٍ میك رھري

ُ
پن ؽجٌٍّ معخزن إکٌ ؾزٓ٠اق
ُ
َ ہر
کیلق پن ہل ًطہلش ٌٌُُق ا ُک
975

گھر یگھر
ُگ ٞك ُگٞ

مؤو تٌق صمشت کَ كاھًق ِببي لَ آتَ ُٝش
خٌج تٌق ہلكً یمٌـ اكش مٌّ تٌ زل زل کٞي
کبٌ رتلق سَ مر اكٓ ٞتھٌ مٌف اً ھیٔ اى لو
َ
زؼ تَ تلشي آح کٍ اىف اً ھیٔ اى لو
اب قیر ٓٞقْ رعٌت کَاشمٌف اً ھیٔ اى لو
َ تل خلٛي ك تٌئٍ کلٔسٌ ہَ كم گھڑي
نہتخ
*****

976

بو ؾاخبة نمي چا ال

بو ؾاخبة نمي چا ال

نون ٖوے نہےس بُٹا

گَا

اؤ

ػہَساھن كػمب ٖسل ان

گَا

ابكا يج ؾاخب ا نَال ھتَا

نون ٖوے دےسي ٌاں ين ٌَا

بو ؾاخبة ےن ےھچ رويئ رَٖا

ابكايج ؾاخب ےن ھموٹو ا ؾسٌة

الگو دنھػ جو ھگْا ےھچ هسَا

فهص ھتي ظب ين بو ؾاخبة ےن
هپْخا گہْو ريق َخ َعَ ِو

زٌو ھتو اپ ِو رشـ ك خَا

ابكايج ؾاخب ابيق رےه جہاں

ك فَاء

ابكايج ؾاخب ٌوىل ےن دًےج

ؾرب ين كوة اے ذك اىهربایء
اٖوي ھتي ذمخا  ،رآفة َ ،دای

ٌوىل ين نَسم دؿ ك جاف يس

رسٌة ھگين جہاں ىگ ھی جَا

كائس جوٖص ھی بو ؾا خبة ين

ىگ ےھچ ابيق ِو

بو ؾاخبة ان اخعاں ھگْا ےھچ

اید ٌا ا ٌصرَة ےھچ نہَا
اید نصوں ٌںی نَػََا نَػَاَ

ؾيوات پڑٖػ جو اؿ ُيب پص

ھج ين ظَادة ٌا ےھچ اّبَاء

نص جو ػفاية اپ ين يب يب

فاٌة ےن كُم

*****

اكىَاء
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اے بو ؾاخبة ىو ٌٖلرو ظالـ

اے بو ؾاخبة ىو ٌٖلرو ظالـ

ظين ىو ػخػايب دىو ان الكـ

رسا ےن رسا ان كيل ان اٌَةَ

َ
ا اـ ين ،خسٍذ ُيب ٌا ؾفػة

كسـ َُےچ ا ٌاں ان جْة ٌلاـ
َ
َ
متارا اے بو ؾاخبة كاظمػة
بصٖاف ادسل ان متںی راىؿة
اٌَسك ھتيئ پو ٌا ظب ين متاـ

َ
َ
کَوارے ھبي اكے اٌة ےن ٍالـ

ھخا جَوات  ،کصات خاجة متاـ

ھگْا نصات دايع يس ےنمه كصٍب

ٖساای دياؤ ان دٍخػا جعُب

متںی اےج ھبي اؤ ظالگ ان اكـ

دك دايع ان ےنمه دياء ان پَاـ

بؿریة يس دًھكو مهںی ِوص يس
ھج ثفاح ثرب ُّ ؾ ِو ےل كرب يس
ٌٹو ٌصض  ،اےنھ ٌيو ےھچ ا َر َاـ

ےھچ ىْسف ٌا حص بة بو ؾاخبة

ٌگص هاھصة اھْا ےھچ ًٌجضة

کصے اید اھو اىوالء اگےم اگـ

978

ا چہصٔ ٌا ھتو چاُس ك ظو ج ِو ِو

امی فصٌاكے ٌوىل دمحم خقو

ھن ھبوالےس ػفلة متاري اے بو

حمبة ٌ ،و دة متاري اے بو

ٖخو اْٖا اػفاؽ ِو ِو

نصي رسٌة

ياـ

متاري جو بط اید ےھچ ؾبح ك ػاـ
ٌواككي ےن كٔ راىؿإُ گَا
َكاىہإُ گَا
ػہػَػسا ُٕ

ھی دايع َـِّيب ان يلَية جعب

دايع ء

ٌػػعخػقاـ

ُيب ان ھی ٌَالد ٌٍَوں ين ػب

ظسٖارا ےھچ دَُا يس دار اىعالـ

پڑھي کويئ ٌط ھسًة کصے

ََ َ
فخح ھتاےئ ِ ،اَّا فػخدْا پڑےه

نويئ كرب پص اكي ٌا ھتو دٖصے

جو ثػفاح ين پاؿ نويئ ھبصے

جعب اْٖا ػہضادٔ ػہضادٌوں

ھی اـ ين ٌشو ظالگ درای دىو

کصے کويئ ٍصفة ٌا كصاں متاـ

ھبصے اپْو داٌَ ھی ايئ ان انـ
فساء ھتےيئ اٖوا ےھچ ظالگ ٌٖلـ

979

ھج ٖويئ ٌؼىهت دؿ ِو اےنھ يماء

جو نص جْة ريس ٌا اے رسا

جعب اھْا ػہضادة  ،ػہضادٌوں

ھی اـ ين ٌشو ظالگ درای دىو

ھج ھويئ ٌؼھتی دؿ ِو اےنھ يماء

جو کص جْة ريس ٌا اے رسا

جو نص لول َعص بصٖاف ادسل

ر ےه يافَة ٌا ھی ٌوىل ظسا

َ
ا داٌَ اب اےن اـ يس كىگ

ےنت فهص ظوں اترا ظاےھت ےھچ جگ

ػفاية نصے ظب ٖساة نػصاـ
فساء ھتےئي اھوا ےھچ ظالگ ھٌلـ
ػفاية کصے ظب ھساة کصاـ

ر ےه خرش ىگ اٖين َعص دكاـ

َ
جو ػانص ےھچ ا اب ےن اـ ِو ٍالـ
*****

981

َ ہَ رؿ کل ی لیك پن آتَ
تل میرً خـ ر پۓ
َ ہیك رؿ کل ی لیك پن آتَ
تل میرً خـ ر پۓ
َ طلف زھٌتَ
تَ شسف پن ضمٌق میك ہَ کیس
َ تل کل ًُکَ ىتَ
رؿ سَ غٛا پن ٕکل

َ ک تٌ كقُ ہَ ِرکھٌٌُ
میرً خٛا پن پۓ
ْجل ق سَ اِپبٌ خلٛي کیلق طھب تٌ مٌق کٌ ـٌپن
قٌتل شہٌ پن رؿ ٓ ٞپن ک تٌ ـؼْ ہَ ہٌتَ

تَ ؼیق ہَ میرا رؿ غف میك تیرً اً آئٍ
َ نہیك ہَ شك کَ آ ٔسمق میرً اً آئٍ
شك کۓ
میلاتَ تھٌ پن مٌتَ تھر رؿ کل ک تٌ و تٌتَ

981

ضہرا تھٌ ٔس ـگلقنن ًضکٌف فبیمٌ تھٌ
ت ن
ب
ب
َ ہر گك تگلق ھٌ ھٌ
گ ٞتل لَ شس ہٌ ّ تک
ُ
َ كزلر سَ تل گھر میك نہٌش آتَ
ا ُک

قرجٔ تھٌ ق
لْ ظو کٍ تھٌ لؿر کٍ كم ضپیٔ
ِ
خٌمع ىجُعه كم تھیك ظو کٍ تھیك كم قرپیٔ
ُ
ظو کٍ کير تھٌ سف جْ  ،انہیك قیر میك ل تٌتَ
ُ
َ پن کضکٌ غف شىتَ
مللٍ سَ کلئٍ تل طھ
ُ
َ خٌتَ
َ آٔسمق ہف سَ پن ر یکھ
َ پن نہۓ
ا ُک
سک ِ ٞجضیق ک ٞکَ مللٍ ہَ ظیر ٌُتَ

982

جْ آتَ کلئٍ آقُ ٌُ آ ٓ ًٟزل ًضکـ
ٌُ ِر جضیق میك ہٌ ٌُتَ ـکلف ہر رؿ
ُ
َ ِصماۓ غف شب کلئٍ پن غف ِرکھٌتَ
ا ُک

ٌُشم 12شپیع کٍ قْ میك رُٛاش تل تَ ٌُتَ
ضہراء ك يرٕضٌ اكش طو پبٌ تھٌ آتَ
آ ِؿ پبٌ سَ شب تَ تل کل ِرٌُ مًتَ
ت
ت
ھ
ک
ْب ہَ لٍ پن لؾ رؿ ہَ ىخزكق
ِح ْ ِ
ْب عَ َ َ

َ ہَ رؿ سَ ہر اُؾ ٌطملق
ٔسبیف تَ کہ
ظو کل ظیر ّ تٛھٌ تَ میك تَ ِلکھٌ شٌُء پن

983

ُ
َ ق تٌهٔ
ک ٞظو کٍ غير ٌُ شب جْ ُؾ ا تھ
ُ
َ ـًهٔ
ؾجٔ ك عٌقیٔ میك شکھ تٌ ا نہ
ُ
ضہرا رکھٌتَ إکٌ شب ىجھکل جْ ًُتَ
غلٍ علٍ دمحم مع آؿ ہٌ ٟٓھلق میك

ُ
ُ
َ چجلب رعٌتل کل تھٌ كغـ کٞكق میك
ا ُک
ج ت ِـ وبیك نہیك ہیك عقبٌ میك کٌـ تآَ
*****

984

ظالـ بو ؾاخبة ان اكپص بصھاف دٍں ان ےھچ ھج يلَية

ظالـ بو ؾاخبة ان اكپص بصھاف دٍں ان ےھچ ھج يلَية
َ
َ
ظالـ ايئ اٌة اهلل اكپص  ،ھتا ھج دمحم ان دؿ ان راخة
ظالـ بصھاف دٍں ان اُھكوں  ،ين پخًل اكپص ھج ين روپايل

ؾو ة ٌا ٌوىل چاُس ےن ظو ج  ،ےن جوات اھوي ھتي اھين بہجة
ظالـ جاٌى ٍلى اكپص  ،ر بَى ٌص بى اكپص ھك ھج ان
خعَ اىخبًُّو پص افصٍں ھتيئ ٌ ،شاؿ ھی اـ ين ےل ےھچ ِعوة
ظالـ رافَة ٌصفَة پص  ،لاية ٌا ھتا روش رسٌة ٌا ھتا روش
ٌصفَة ھتيئ ےن رَٖا ےن رےسھ  ،دامئ ےھچ دايع يس اھوي كص بة
ظالـ بصھاف دٍں ان يايل  ،كرص ين بہجة هبأ ان اكپص
كرص ين روِق هكاں گَا ےھچ  ،دھاُهے ےھچ اےنھ كرب ين حص بخة

ظالـ كٔ خصة فافية پص  ،چْا ھتا ھج ےن ظَف ادسی ھی
بصھاف دٍں ػأ دٍں ان رالص  ،ػاٌو ھتي اھٌل رب ين ٌَؼَة

985

ظالـ كٔ ظَسة ان اكپص  ،بصھاف دٍں كظخا ھج ان دؿ ٌا

زُسگي گوای ككف ھتي ٌوىل ،رالص – ھتا ٌوىل } اھْا كبية
ظالـ بصھاف دٍں ان ك ظو  ،رسٌة ان نصانرا راىؿة پص

ھتاات ھج ؾسےق ےن كاري ٌوىل  ،پص ھتي بيََة ؾافَة َُة
ظالـ بصھاف دٍں ان ك ظو  ،حصبة ٌا رھْار اـ پص ھج يس

ٌوىل ےن ھتو اٌَْاف اھوؤ  ،ػَف ھتو كاجو ٌا ھتي خالكة
ظالـ ھپوىو ان اٍم همهخا  ،گجصا ان اكپص بصھاف دٍں ِو
بُت اىرشؼ ھج يس ھكيخو رھخو  ،دٍخا جعب ھی بُت ےن زٍْة

ظالـ ا ھعخا زَص ان اكپص ٌ ،ويت كھكصات ھج ين بؼاػة

يس چْوا اےنھ ىوھباات دؿ ھج ٌ ،ويت ين ھن ھتيئ ظهے نويئ كٍَة
ظالـ ٌؼفلة ٌاں ان اكپص  ،پَار چنھاك

نصي نصي ےن

اػفاؽ ان داٌْو ٌا ىپيت  ،فصزُسك راھكا نَسم نفاىة
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ظالـ بصة

ا ِّـ يموفة  ،پص اكے ایدك ٌاں ين مهُؼة

اھين ذنص يس ےلم ےھچ ھتْسؾ  ،اُھكوں ٌا اھين ھپصے ؾو ة
ظالـ اـ املؤٌْںی اكپص  ،ھج ارسا ھتيئ رھخا ھی ظب ان
َّ
دنھػ ظهھػ ين كاجو ظٓخا ےن دٍخا  ،راےئ ھتي ھج ٌا جسة اؾابة
ظالـ مهسرد ذات ان اكپص  ،بين ھی لَْة يس الگين ين

ٌؼفلة بصة ھی ذات يس بط  ،حپهخو دامئ خْنی رآفة
ظالـ دؿ ان ٌَاىو اكپص  ،دایىو اكپص چاھخا ھبيو ھی
ظب ِو ھخو ھی ػًار اھْو  ،ذمخاين اھْا ھن ھتي نويئ ٍاًة

ظالـ بئریو ان رریة پص  ،ھص اٍم ٌواكى ٌا ايخْاء يس
متہَس نصات جگٕ ؤ دٍخا بشؿ اجلہس نصات كُمِّ ظاية

ظالـ ھسًة ان

اكسصة پص  ،دٍخا ھساای ِفُط دًسا

حتفة حصَفة دياء ين ٖفخَو ان ھج پڑھوا ٌا اكے ىشة
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ظالـ فارصة ز ٌو و ےن  ،نرپا يس جسْارا ظَسة پص

جلوی ان گہْا ىباس هپين  ،رھخا ھی روبَو كاال خصة
ظالـ خصة فلھیة اكپص  ،ظَف ادسی ےن بصھاف دٍں يس
ِّ
يمل ےن خاؾو نَسك ھتو ك ظو  ،ھتي خسًة ےن ػاں ٌا ھتي ُسرة
ظالـ اٍم يابسة ان اكپص  ،نَسم جحو ےن َعصة ؤ نَسا
زایراة نَسم نيئ اكىَاء ين ٌ ،وىل ين دامئ رھي ًٌَة

ظالـ هپْےچ كرب پص ٌاں ےن  ،يصس ان دف ٌا ىْسف هشص ٌا

لٕ ُيب ان ٌَالد ان دف  ،بصاكت ىيئ ھی هپْچا ےھچ جْة
ظالـ ان ھبَجي حتفة دۓی  ،جسسة ادب يس بصھاف دٍں ےن
ؾرب يماء رب نصے ھی ػٕ ےن  ،ظَف دٍں اكا ان ےھچ ھی ُػزبة

لٕ ُيب ےن يرتة ان اكپص  ،پڑھي ؾيوجو ػریٍں دياء نص
ابيق رےه ات روز كَاٌة  ،بصھاف دٍں يف اث ِّ
ػً ؾػدة
*****
*****
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ظوں دَُا ٌا احصي ٌؿَبة  ،نَسم اٌة اهلل ايئ ھی رخية
ظوں دَُا ٌا احصي ٌؿَبة  ،نَسم اٌة اهلل ايئ ھی رخية
چاال كسيس ظفص ان اكپص  ،اكا بصھاف دٍں ان يلَية
َ
ىہف ِفيس ای ىہف ِفيس  ،نمي كرب ٌا جيئ ےن دھْاكای
ا ك ع

اےن يفػة بض گي  ،ان افق ان مچهخا زھصة

َ
روػبو ٌہاككي چاال گَا نمي  ،ا ٌاكرـ ان گجصا ان زھصة
نمي جسي ےن جساكي ےن چاال  ،ا فقائو ين ٌاال ان درة
اجني رشـ ك خَاء ِو رسٌو  ،اك ھي رھخا ِلاب ؾَاُة
ھی خو ًة ارالؽ كاال  ،اـ ين ظاےم ھپصے ےھچ ؾو ة
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َ
امی جبا ےھچ متشَو دےيئ  ،ھتا ٍصاب ايؿً ٌشو ھی
رب ھی ايپ ھتي اھوي اےنھ  ،اھين ػٍَة ك رؿية ٌا ُسرة
ھج ےن ظَف ادسی ػأ دٍں ھی  ،راص ِوصة نصےنی چْا ےن
جو ا بصھاف دٍں ان ظاےھت  ،رب ين نہوي ےھچ اھٌل خوكة
نئُْم اِواع ان خعَ يس اھْا  ،نہوي ػاف يس بو ؾاخبة ھی
خبيش ظَيف بصھاين كرص ےن  ،اھين ذات رشٌفة يس زٍْة
اـ راىؿة ھی زُسگي ھبص  ،اھْا جَو ےن ذات ےن رصيچ
َ
روش نصي ػأ بصھاف دٍں ےن  ،ك ظو ھص حملة نَسم ےھچ رسٌة
نَسم فصزُسك ظب ين نفاىة  ،ھگْا پَار يس ےنمه ظْھباال
فهص نصات ھی ھص اٌص ٌا ےن  ،داج نصات ھگين اےن رآفة
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اكا بصھاف دٍں ان ظاےھت  ،پاای جح ان رشؼ ےن ٌصارا
نَسم زایرات ٌوىل ان ظاےھت  ،اھوي خبيش ھتي اهلل ھی كعٍة
ھوے ایدك ےھچ ابيق ظلگي  ،ؾرب خبؼے رساای ےنمه
اےپ رری جضاء رب ٌاں ےن  ،خبؼے جْة ٌا كسظَة حتفة
اكا

بصھاف دٍں ين دياء ِو  ،پہْےچ زاد ٌبيٌ اےنھ

رےه جْة ان ياىَة بػدبوخة ٌا ےن ےلم اےنھ رفًة
اثبت اجلاش بصھاف دٍں ػٕ  ،نصے لول َعص اھين اهلل
ؾيوات پڑھي ىَےج ػریٍں  ،دًےج بصھاين خرضة ٌا جسسة
*****

ن
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مٌق غٌؽنن کٌ خٌٌُ ک تٌ ل٘ ہَ پن ّ تٌٌُ
مٌق غٌؽنن کٌ خٌٌُ ک تٌ ل٘ ہَ پن ّ تٌٌُ
ُ
ُ
ا کٍ ؾزاء و تٌٌُ رؿ تَ نہیك ہَ مٌٌُ
ُ
جْ تیري ٌُر آتَ رؿ کل نۂ شىتَ
رش ِر خگ ٞحگٌتَ  ،آیکھمق سَ زلق نہٌتَ
آیکھمق کٌ تلق ٓٞك تٌ رُٛاش کل
تل غٌؽنن

ٓٞك تٌ

َ کٞیك ظیر ہف
ّ تٌل  ،کیس

آقٌ کل ریکھیك تل ٟٓه خٌتَ اكش تھٌ غف
مللٍ کٌ ح٠ف ٌٌُُ ٓٞراقٔ میك پن آٌُ
َ ـًهٔ
جْ ضُع خـ شہٌ تھٌ ٓٞكاتَ تھ
جْ ضُع ْجي گبٌ تل ہر صم ہلئٍ طًهٔ
ُ
ُ
تَ ٌُب ہل ٓ ّٟتٌ ٌُركق میك ا کٍ خل تٌ

992

تل غٌؽنن

ّ تٌل

ٌُشاغگٍ

ہلئٍ

کیلق

ہف سَ د طٌء ہلئٍ ک تٌ تف طھمص ک ٞگبٌ کیلق
تلق ہف کل تھمؿ خٌٌُ ک تٌ تھ تؾ ہَ ّ تٌٌُ
ٌُر آٌُ ہَ ت مہٌشا ضہرم كم خٌُ ٛحیسٌ
اكش ٌُضگٍ

َ ہل آِ ٞیسٌق
ت مہٌشي حیس

کھـ کھـ کَ ًسکٞاٌُ زلفبل کَ گـ کھًٌُ
ً
ت
ـ ٌِم ضمق کَ رؿ کٍ ر قٌ قراش ھٌ كم
لؿر ٓٞہٌف ریق کَ ضّنن کٌ ہٌش تھٌ كم
ِ
للٌُ ہَ اً ضمٌپن ى قیمبٌ ح٠اپن
ٔس تَ و تٌؿ تھٌ كم  ،گھر کٍ نہٌش تھٌ كم
ہر رـ حضلش اعلٍ ٓ ٞخٌق ّ تٌش تھٌ كم
یٌمي کَق سَ نہ تٌ شٌُم

تیرا گٝشٌُ
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تیري قیر پن آکَ ہلتَ ہمیك ہَ ٔعکیق
کٌُ ٞر تیري ش ًُو کہ تٌ ہر اُؾ ًعکیك
تیرا

غیٔ کل ہَ کمٌٌُ

كقٌت ٌٌُُ

ضٌُشن کٞكق میك خٛهٔ میري نہیك تھٌ كشهٔ
تیري لکھٌ شٌُء ہَ  ،آحْ ٞجٌللق خٛهٔ
مقیلؿ شب کٞاٌُ
آقٌ ٓٞہٌف ریك

َ مًٌُ
ِاف سَ ىجھ
کل  ٌُ ،شّ تٌ ق طٌء کٞ

ظیر سو تـ ِ ،اف کٍ ٌُ جشر تل ی قٌء کٞ
ِ
ـٌپن کٌ ٌُقٍ شہ تٌ ٌُئٍ کٞـ کٌ

ن ہ تٌ

ُ
اـ الکٞاـ اب تل خٛهٔ ـٛا ہٌ کٌُٞ
غیٔ کٌ ہَ ک تٌشا مللٍ کَ ـٌتي شہ تٌ
ہل ٔس نہٌ تھکٌٌُ جْ ہل کلئٍ ٌکٌق ٌُ
*****
*****
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ٌوت ےھچ خق پص دؿ يس  ،نمي ا ررب ٌْايئ
ٌوت ےھچ خق پص دؿ يس  ،نمي ا ررب ٌْايئ
اٌة اهلل كاىسة ين  ،دَُا يس ُلية ھتايئ
بصھاف دٍں ان بًية ٌَ ،الد ٌؿمفی ان
ٌَلات پص كسس ين  ،جْة ٌا پہْچي جايئ
روش ھتايئ اےنھ دًهھي  ،جْة ان كسيس ىوگو
دارو ظالـ ظاےھت  ،ھتاؤ ُساء

ظْايئ

یاِلیت ِِقوهيِ جاےن ٌ ،اں هكػ ےھچ خبيش رب ھی
هكوي ٌْے نصاٌة ًٍِ ،ة ٌا ٌںی ھچوايئ
ارالص ين اِونھي ٌ ،اال ان ھتا ھی درة
ھج ين ظْاء مچم ھتي ٌ ،وىل اكپص فسايئ

995

ّضد بصھاف دٍں ےن  ،ظَف ادسی ان پاےس
يايل ندب پڑھا ھتا  ،ھتي ھی جعب پڑھايئ
نَسم بيْسم خاؾو  ،ھتي فهص ثزي اھين
ھص فَ ٌا ھتي ٌہارة  ،اكؾاؼ ظوں ىھكايئ
ََ
ُّ
ھتي روش ٌضايج رھخو  ،چہصٔ اكپص ثػبعً
اھين لصؼ ھكَْچاات  ،ظب ان دىو ىھبايئ
يادة ھيت ٌصوة  ،نہوي ھتي رانھػ رھكاپٹ
ثہشٍب رو بَوں ا ٌ ،اں يس ھگين ظھكايئ
نصات ھگين خساكة ىَخا ررب

ھگْا ين

نيئ رری ين لبًَة  ،ھی ذات ٌا امسيئ
ًًِ اىشرًٌة ھی ھتا  ،پہْچاؤات يصائـ
ٌوىل ےن ظٓخا

كاجو  ،نصات جعب ھباليئ
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َ
داجَال ٌاں ھتا بصة  ،مهسردم نصات چاٖخا
ظب ِو ھبيو ھی ٌاں يس  ،دنھػ نويئ ِو ھن نھٍػايئ
ظوان نصي ےن ھگص ابر  ،چاال گَا ےھچ ا ٌاں
اػفاؽ ين ا ٖعيت  ،كرب ٌا نمي ھچپايئ
ؾو ة روپايل پػَاري  ،ظریة روپايل َُاري
پص خعَ كايل ھعيت  ،كرب ٌا نمي دْٖاكيئ
اكے ےھچ اید ٌاں ين  ،دؿ ےن ٌْاؤ ظوں نيه
دؿ ےن دالظو نمي دؤ ِ ،وصو ٌا ٌاں دھكايئ
ؾرب يماء نص اهلل  ،بصھاف دٍں هشا ےن
ا ػاف ان يلَية  ،ين ػاؽ ےھچ جسايئ
مغ ھويئ ھك ھويئ ٌرسة  ،اھْا جعب ےھچ جيؤ
اھين هہص پص ھص اں  ،لُب ان ًس ٌاكيئ
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ؾرب يماء نص اهلل  ،بصھاين ظَيف ھگص ٌا
ےن ٌؤٌْنی ظب ےن  ،دؿ ين ےھچ ا ادايئ
ػریٍں نےه ظالٌو  ،دؿ ان پػَاٌو ٌاں ےن
ٌؼفلة َّبصة اـ ےن  ،جْة ھمي ھبجايئ
ابيق رےه ابس حم  ،بصھاف دٍں ػہٓؼأ
ؾيوات ان ؾية يس  ،ےھچ اىخجاء ديايئ
*****
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پص

هباء

جاًٌة

فاٌي

پص

هباء

جاًٌة

پص

پص

فَاء

جاًٌة

ےھچ جعب ھی ٌاكں

فاٌي

ىَوا

اكے ےھچ اكرواں

فاٌي

َدر يصب ےن جعً
َ
اھْا رافق يمل

اھْا

ابكايج

امسًَو

فاٌي

جاًٌة
َظْاء

جاًٌة

جاًٌة

فَـ رواں
جاًٌة

اثين

يسـ

جاًٌة

ھج ين ػاين جيَو

اھْا فَـ ين َُو

فاٌي

ظَف دٍں ظب ان اب

يس ھتيئ بط جعب

پص خنك

پص ادب

فاٌي

جاًٌة

جاًٌة
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اھْا مهؼاں پرس
َدر رشؼ ٌضدھص

يس ھتيئ ٌفخزص
فاٌي

جاًٌة

بصھاف دٍں

اھْا يمل

ًٌَںی

ػأ

يس ےھچ پص لكِّ خںی

فاٌي

جاًٌة

ھی مچَ ان دسص

اےن لگ ےن مثص

فاٌي

جاًٌة

رجب

ظْوا اای ےھچ ظب

كافَٕ ؤ
فاٌي

جعب

جنً دٍں ھتا اٌری

يمل ٌا ےب

ِوری

جاري چار
َدر

هشص

ُػٗص

اھْا يس ھتيئ رمری

فاٌي

جاًٌة

جاًٌة
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ظْس ےن ھْس ٌا جعب
َ َ
َ
ھتيئ گيئ در لصب

اھين ظيع ظبب

ُساء

ظسا

میين

نص

فاٌي
يمل

فاٌي

چيو اھو اىوالء
*****

جاًٌة

پڑھوا

جاًٌة
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جاًٌة ےھچ

مچَ

پص ًًِ پص ٌنن

جاًٌة ےھچ

مچَ

پص ًًِ پص ٌنن

جيؤ

فگَ

ھتَا دايع اىضٌَ

ػأ بصھاف دٍں

رب ان ِو ر ٌبںی

اجی ےھچ بص زٌںی

پْجنت

اھٌل

انئب
َ
ييوًة

ّبوًة

ػمي

فاٌَة

ًًِ

خنك
َ
ػٕ ٌا ےھچ ٌَ ك يَ

دًهھي اھين مهً

اےن

رافق يمل

اےن جأ ك خمش

ھجاك ظاےت گگَ

ظَف دٍں ان پرس

مقص

انئب

ٌعخلص

فاٌي

ےھچ

ػأ ھْس ظْس میَ
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فَـ ےھچ ٖامشي
ُ
رری كل خامتي

جاًٌة ٌا ےھچ ظَ

ابال ھتيئ جاًٌة

َدر

نمي ھك ا جاًٌة

جو ےھچ ػٕ ِو كلَ

ُ ّ
دًهھي يف كلِ ِ خںی
رارجںی اھو نںی

ےن ادب

فاٌي

رشؼ جاًٌة

خق ين فخح ٌبںی
ےھچ ظسا َدر جيَ

امی ےھچ َُات ٌا

ظَف ىيئ ھات ٌا

ٌا

مجية

نصوں اٌوات
ػٕ ان

َ
اجناؿ ےھچ

بيهھ ھص الؿ ےھچ

دمشْو

َ
ای ھك اػباؿ ےھچ
خق ان ٌويت رحَ
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َ
ظب ين ػادم ھين

ےھچ ٌرست ھگين

بين

كسيس اؾ اؾ خسَ

هجاں ٌوىل ےلچ

ےلم

اای

ٌسح

ھی كسـ

خفص

اےنھ

ان حيے

نصوں فصش ُنی

يبس ھچوں میين

اپ ٌوىل دھين
ےھچ فساء ٌََ ےن دھَ

خبيش ًٍِة ھگين
*****
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جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ
َ
ظَف دٍں بصھاف دٍں ين فو فؼاين ين فَاء
بَوے ٌوىل ان ظبب ِو

املًاين ين هباء

يمل اؿ املؿمىف ين ا ًٌاين ين اداء
جاًٌة ٌا يمل خق ين ا ٌباين ين بْاء

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ

كٔ نخاب اهلل ےن ظبى ٌشاين ان كمس
اؿ لٕ ان خلائق ين ًٌاين ان كمس

فاٌي ديوة ين ِو اين ٌَاين ان كمس
ظَف دٍں اكا ين ييَا ين ٌباين ان كمس

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ

هچصٔء اِو ےن دًهھي ےل بؿریة يس اگص

يرص ان لُب ان دًهےھ اھٌل ُػلغ خمخرص
ظوں اسص ےھچ نٍََاء ٌا ےن ےھچ ظوں اھين كسر
جاكدا ين زُسگي خبيش دے ٌوىل ين ِوص
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ىمف ين ِوصات يس ؾاخب زٌاں انهص رھَا
كسس ان اٌالؾ رسٌة كاےطس خارض رھَا

بيهھ ٌوىل ين رفاء ٌا ظب فيم دائص رھَا

كسر نصوايس بيْسم ےن مهے كارص رھَا

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ

اپ ين ِو اين ليًة جاًٌة ےن اید ےھچ

اپ ين كسظاين ؾو ة جاًٌة ےن اید ےھچ
اپ ين ىلٌلين خوكة جاًٌة ےن اید ےھچ
اپ ين َظيٌلين ظریة جاًٌة ےن اید ےھچ

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ

اپ ين كسر ًٌيی ھتي ھٌلرو اٌخداں
بيهھ ھتا اٌخداں ٌا ھت ظبب نون ك ٌاكں

ظوں كسر بوےھج ٌاكں  ،ظوں اسص ےل ا زٌاں
اپ ان اخعاں هكاں ےن ػهص ين كارص زابں

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ

1116

ُّ
ظرت ين هيٌلت ٌا هاھص ھتَا مشط اىقدى
ُّ
ظاـھت ٌا ےھچ اپ ان ھص اؾ ھگڑي بسر اىسجی

بيهھ رود ؾاخب زٌاں ےنمه ِوص اكي گَا
ھج ككت دًھكا مهے ھی بَوے ٌوىل ےن ًٌَا

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ

رب ين ےب 3بصھاف اكي ظَف دٍں بصھاف دٍں
بَوے ٌوىل ان ظبب كامئ رھَو دٍَ ٌخںی

دٍَ پص اثبت رھَا ارالص يس ظب ٌؤٌْںی
كمى ھتيئ گيئ ھت ظبب يس ظالگ دمشَ ين َكثںی

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ

ےھچ ا بصھاف ادسی دايع اىضٌاں يؿٍة ػًار

اپ ان اخعاف ےھچ ا جاًٌة پص ےب امشر
ےب گٓت ےھچ ًٍِخو  ،ےب اُهتاء ھج ِو ھن پار

ػهص ٌا نصۓی ھی ٌوىل پص مهے جاِو ُػشار

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ
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َ
ظَف دٍں يس اپ ےن خاؾو ھتَا ايىل رحب
ًّ
اپ ذنصی ھچو  ،اےن خلا ھچو ذنصی ان ظبب
اپ يس ھص ككت لاىب يمل ےن رٔ ےھچ ليب

جاًٌة پص اپ ان اخعاف ان ك ےس ظػدب

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ

انص ےن ٌْؿوص بَوے فقو ٌا مهؼاف ےھچ

ظَف دٍں ٌوىل ِو ظالگ پص جعب اخعاف ےھچ
اپ ان ٌْؿوص ان اخعاف پص كصابف ےھچ

ھْس ٌا ا جاًٌة اخعاف ين بصھاف ےھچ

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ
ِّ
بَوے ٌوىل ان ظبب هاھص ھتو خق ٌبںی

بَوے ٌوىل ين فَاء دًهےھ ےھچ ھص اں ٌؤٌْںی

يمل ان لالب ےن بَوے يس خاؾو يمل دٍں

جنً دٍں ےن بَوے ٌوىل ين ػفاية ِو ٌلںی

جاًٌة ےن اید ےھچ  ،جاًٌة ےن اید ےھچ
*****
*****
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جاًٌة ين ػاف ےھچ

ازھص ين ھج مهؼاف ےھچ

جاًٌة ين ػاف ےھچ

ازھص ين ھج مهؼاف ےھچ
ٰ
بصاكت يس ٌالف ےھچ

اؿ ُيب ان يمل ين

ٌا

پص فيعفة بَٓاف ےھچ

فاٌي

ػاانت

اداب ان افْاف ےھچ

اٌخداں

ٌا

فاٌي

ًٍِة ان ھی بعخاف ےھچ

ػخايب

جاًٌة

ظب ليباء ان كاےطس

دكىة ًٌل درجات ين

چيو

جاًٌة

يس

ٌفخزص

ےن رشؼ يس ذمخًل

ھی جاًٌة ان رھامن

اھٌل رواں يَْاف ےھچ
ا اٌخداں درٌَاف ےھچ

ا ھْس ےن پانعخاف ےھچ

اظالـ ےن امیاف ےھچ

ظَف ادسی

بصھاف دٍں ظيماف ےھچ

ياـ ھی ػٕ ان ًٌضي

يسؿ ےن اخعاف ےھچ

ابسايع ىہدة ٌا پڑےه

حصثَو يس كصاف ےھچ

رمحة ين ِوصة يس ِوا

زے ظب ےن ھی رخٌلف ےھچ
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كسيس ھتَا كصابف ےھچ

اھين كصاءة ےن ظين

ھص يشء ِو اھْا ؾسر ان

كصاف ٌا ثبَاف ےھچ

خبؼا اٌاـ اىًرص ھی
ََ
هاھص ھتَا كسيس ٌيم

الالؽ ان ثَجاف ےھچ
َدر كاىب اِعاف ےھچ

فلٕ

ان

خوكة ان ھی ىلٌلف ےھچ

ًٌِلف ےھچ

پْجنت لُب ان ٌوہص

ريق ان درٌَاف ےھچ

ييٍي بلاء ان كاےطس

ازخس نصے اًٌاف ےھچ

ٌوظف اٌری

ان جنً ِو ملًاف ےھچ

اجلاًٌة

ظَف ادسی ٌوىل اكپص

كصابں نصے ھی جاف ےھچ

بصھاف دٍں ٌوىل اكپص

دھيزي ِو درابف ےھچ

يبس میاين ػأ ين

*****
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طھٌئٍ علف

طھٌئٍ علف

کٍ لغٌء

کٍ لغٌء
مہکٍ

علف

کٍ نہٌء

گلْحٌ ِاـکٍ ہٌ ُٛاء خٌ ْجٌ

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

علف سَ ہٌ ہَ ج تٌت

اكش ِاس سَ ہَ ْجٌت

علف سَ ہٌ اپبٌ سات کل لجٌ

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

پن کٌشكاق

اكش زلاق

ہهٔ سَ

ہهٔ سَ

علف کَ

ٔس

ٔس

ٌُۓ رؿ کٌ اطو تٌف خٌْجٌ
ہهٔ سَ

ٔس

خلل

کو ہر

تیر

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل
مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

1111

آل علف

ُط ّلب

کَ

ٌُلگَ تف ہر زلاب ٓ ٞش قٌء

ؾزـ ىلت میك ك تٌب
ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

ک ٞلل خٌغـ ہر او تٛ

تل ِش زؼ سَ ہَ ٔسُٛٛ

رشس علف میك ٌُّ ت ٛہَ ـٛا
ِ

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

خلؼ اہلل پن ہَ ک تٌب

زل ٟٓھَ ِاسَ ك تٌب

یق خٌۓ ؾزت مٌب ٌُ خٛا

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

کٍ ہَ ب ظر

َ
رگٞ

ہهٔ سَ

ہهٔ سَ

ہهٔ سَ
ـ ٌِم ریك

ٔس

ٔس

ٔس

قتٙ

کٞ

لل

ہر

عکھم علف اكش ہیر کل ٌُكقٌء

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

ہهٔ سَ

ٔس
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ػ ریق زلش
فی ِ

صیر

ـٌشً

علف

اكش ہیر

ِاس ـٌہٌ کٍ سات ٓ ٞہَ قٛاء

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

ٔس

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

ظو کٍ طمؿ ہل

ی قٌء

ـٛا

ہهٔ سَ

عٌقیٔ

شہَ

مؤوبیك کٍ ہَ رعٌء ٌُ خٛا

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

ہهٔ سَ
ٕکٌۓ

ٔس

کًُٞ

ـ ٌِم

خًضن علف

ہَ

کٌ

ٌُ جضیق کٍ ُٛاء رك ـٛا

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

ہهٔ سَ
ٌُر

ک ٞکَ

ٔس

کًُٞ

نعبیر علف زؼ ہَ پن ٕکٌء
ِ
ہهٔ سَ ٔس خلل

کٞ

لل

مٌ تف
ِ

ـٌہٌ

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل
مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ
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عہر

صمشت

رشو تٌق

خٌمعنه

ہَ

ٓ ٞؽ تٌء

اپبٌ ّ تٌس کل نہٌق تل ْجھٌ

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

فیػ ریك

صمشت میك ہیك مکیك

کیلق پن ہلً پن ضمیك کًُٞء

ِاس میك آگَ تف ٟٓھل

خلل

مللٍ کٍ ہَ رعٌء خٌ ْجٌ

ہهٔ سَ
عٌلٍ

قٛش

ہهٔ سَ

ٔس

ٔس

*****
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عکھٌ ہَ تف شبھٌ سَ ہٌ تف سَ ہٌ ہف ٟٓھَ
زؿ ٓٞقٍ ٓ ٞتف سَ ہٌ ہف حٟھَ
ہر می ِ
ع
ن لیف ك ٓٞپیٔ کٌ ہمٌشا

شکھٌ ج تٌؿ

ٌُرٍّ ریك ٌُۓ ہف  ،اخًؼ کٌ ؾمٌؿ
َ ہمٌشً خٌؿ
تھٌمَ ہمٌشً ہٌتي اكش تل طھ
َ کٌ پن لخر شہیك ـٌراب ك ٌُضم خٌؿ
سعۓ

خٛهٔ میك خٌمعن کٍ تف خٌؿر شہل ـٛا
ملبٌ ہَ فیػ ریق سَ ٌُّ ت ٛکٍ ق طٌء
ع
ن لیف ك رشس کٞتَ ہل اض طتً ٌُ ٙسٌء
علف ك ؿمـ سَ ـٌم پن ہلتَ ہل تف قٛاء
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ع
ل
ش
مٌ مر کَ شام میك ہف شام تف شہیك
جْ اّ تٌ کلئٍ تھٌ نہیك ٍّ ـٌتي ہف ہلۓ
َ
َ پۓ
َ ہف معٌشػ پۓ
ؾیٔ میك شم کَ عکھ
د
ن
َ
ہر ہحٌ ہَ مك ت ٛکَ تف تَ لحق کہ

ہف طل تٌء کٍ اً خٛا ہر رـ ہَ التجٌء
فیػ الہٛي کل و تـ حؿر ْخش تل ی قٌء
ع
م
ہ
ل
اكش خٌمعن میك مٌ کبٌ شہَ لغٌء
اكش ػیر کٍ کٞیك ق طٌء اك تٌسكق کل ح٠اء
*****
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میري خل ٛمیرا ٌکٌق خٌمعه
میري خل ٛمیرا ٌکٌق خٌمعه

ضمیك ٓ ٞہَ غیٔ ٔسٌق خٌمعه

پن شھیر میري ٓٞكشش گٌم میري

زؿ زؼ نہٌ شام میري
صمۓ می ِ
َ
نہٌ رش رقیقٔ نہٌ زلام میري

ضمیك خٌمعه کٍ ہَ میرا كطق
ُ
خ
عکھٌٌُ ہَ القٔ کٌ ِاس تَ لق

میك خٌؽ ِاـکٍ پن میرا ّ تٌشا سمق
ْجھٌكش کٞكق ِاس پن میك خٌف ك یق

ھٛاُّ ٌُ زلۓ شكاق خٌمعه

ضمیك ٓ ٞہَ غیٔ ٔسٌق خٌمعه

ضمٌتَ کل ضُع ھٛاُّ نہٌ

ہَ گہلاشاء علف ك ؿکهٔ نہٌ

دمحم کٌ اكش ط ِـ شسهٔ نہٌ
َ
غٛاقُ کٍ ٌُطؽ ضٌُق خٌمعه

ہَ اہ ِـ ٕصیرت کل ؾزن نہٌ

َ خگو میك ٔسٌ خٌم میري
پن ِا ـک

ضمیك ٓ ٞہَ غیٔ ٔسٌق خٌمعه
ضہٌق کٍ ِمب ٌِ ِاس سَ ٔطنن لبٌ

آؿ پبٌ
ضيزـ
پن ہ َ
ِ
جْ ِ
ِ
نہٌق علف ہَ ًشرقٍ معرئٍ

پن ہَ ضّننء آظمٌق مبضبٌ

اضؿ کٍ ہَ اؽ راك تٌق خٌمعه

ضمیك ٓ ٞہَ غیٔ ٔسٌق خٌمعه
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رشاض ِاهکٌ ہَ ـٌپنء امق ك ؼیق
َ
َ ہیك ُل تٛي کٍ ریق
اسَِ ْخشۓ

مٌلؾ ًشرقیق
دمحم زل ہَ
ِ

میري صمخ کٌ آظمٌق خٌمعه

ضمیك ٓ ٞہَ غیٔ ٔسٌق خٌمعه

ٞھٌف ریك
رم
پن ٓٞكش ِ
ِ
لطػ ٓ ِ

َ عٌلٍ قٛش فیػ ریك
ؾزِٓ ٠ا ـک

ًـ دمحم
ع ِ

ہر ِاهکٌ مکیك

ِاسٌ تَ ِرٌُ تل ِش رؿ تل ِش ؽیق

ب ؽیر ِاـکٍ عٌلف میك کلئٍ نہیك

ہَ ؾرقٌف کٍ کہکسٌ خٌمعه

ضمیك ٓ ٞہَ غیٔ ٔسٌق خٌمعه

هغـ پن صم خٌف سَ میك قٛاء

َ اہلل ٌُقٍ ـٛا
ِانہیك ش کھ

م

لطػ خٛا
شسهٔ ٌُـ
پن ہیك
ِ
ِ
ہَ ىلت سَ ِاُکٍ زلاق خٌمعه

ُ
ـًـ اكش ہف ـ ٌِف فیػ الہٛي
ضمیك ٓ ٞہَ غیٔ ٔسٌق خٌمعه

*****
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کٌشكاف خٌمعه میك ہف شبھٌ نہف خلیك
ہیك
ِ
کٌشكاف خٌمعه میك ہف شبھٌ نہف خلیك
ہیك
ِ
ہمٌشً ـٌتي تف خلل ت مہٌشً ـٌتي ہف خلیك
َ ہٌريء
دمحم ا پۓ

ؿرا ِط

ًسی
قیف ہیك

َ ہلضو ت ٛآل ٌُ ہمف خلیك
ِخلل میك ا ُک
َ ق تلوء ملؾ
َ تھ
جس علف سَ اتل أشر پۓ
ُ
خ
ًُتَ ہیك اسٌ کٍ ضهٔ ك ت ٛاىمف لیك
ظمٌح علف قٌطمٌ اؽ عٌلمٌ ظمٌح ہَ
ِ
ہَ میزؿ اُؾ  ،شام اُؾ  ،ؾرب ل ؽجف خلیك
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نہٌق زل آۓ ٌُ ارب  ،كم للتَ ہل کَ ٌُ ػیر
و ت ٌِؿ آظمٌق ُل ت ، ٛتھر تھٌ ہل کَ سف خلیك
ہمٌشي اُؾ صمخ ہَ  ،ہمٌشا اؽ ب طٌـ ہَ
لغٌلق کل یکھٌش ً خٛھر خٛھر سَ ہف خلیك
َ تھٌ ضہٌق سَ تَ ّ تٌضتلق شہَ
ضہٌق میك ش ہک
زلف  ،ضٓ ٞآب شلشبٌ ك عکس مٌم تف خلیك
ک ًٞزل شهعیلق کَ ہف ک تٌش أسٌ خٌؿ ہل
زل خٌؿ ٞٓ ،ؼ سَ پن تیز ٓ ٞہل أسٌ کف خلیك
كقٌء عہ ٛرشس مرقركسٌء جضیق ہَ
َ ٔضکـ غف خلیك
شغٌء شب کَ ؾزـ کل  ،لبۓ
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شكاح پٹکیلق کٌ ہَ  ،يزاح ٓٞپیٔ نہٌق
دىیٔ اكش تھًئٍ کل ّ تٌ کَ ہف علف خلیك

پن ہف سَ ركش تف خلل  ،پن تف سَ ركش ہف خلیك
پن ركشبٌ کٌ كقُ ہَ مً کَ قْ قٛـ خلیك
ـًـ ً ،شیير

شكاّ تٌق

ہیك شكد ضُٛگٍ

خ
غٌجْ ھیر  ،ؾزٓ ٠ك ىحیرـ خلیك
اً
لل
ِ
*****
*****
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َ ہیك ہف ـک ِ ٞخٛا
خٌمعه کَ ـٌۓ میك ش ہۓ

َ ہیك ہف ـک ِ ٞخٛا
خٌمعه کَ ـٌۓ میك ش ہۓ
ُ
ر
معھ ٛال٠ھر ء میك قرآق وظ کٞتَ ہیك ـٛا
ً
خٌمعه فیمنه راعٌ العؿر کٍ ر قٌ ہَ سات

رشس گٌم ع
آؿ ٌصطفٌ قٛسٌ ص قٌت
لف
ِ
ِ
ِ
علف سَ ىخ ظمظ ہل قْ ہَ پن مللٍ کٍ ُٛاء

ہر گھڑي قرمٌتَ ہیك ٓٞہٌف ریك کَ خٌٔضیك
ہل ہر اؽ مؤمق کَ گھر میك خٌم ِظ سک ِ ٞوبیك
آل ٌُشك ر وظ ک ٞکَ ہل پن مللٍ ٓ ٞقٛاء

1122

خٌم ِظ قرآق کٍ ِٓ ٠ر فیػ ریك تلقیر ہَ
مؤوبیك قرآق ٟٓھَ مللٍ کٍ پن ُٛتیر ہَ
يرر ك ضف ْجلق خلل خٌغـ ک ٞظو کٍ شغٌء

ہَ پن قرآق کٍ ًُكت ہلنہل سک ِ ٞجضیق
جس سَ رؿ کل اطو تٌق ہَ شكد کل مل تٌ ہَ ؼیق
ٟٓه کَ قرآق ہف کٞیك فبیر ٓ ٞتلد ك ٕکٌء
َ
فیػ ریك مللٍ کل ٌُ شب قت ٙاكش ٕؿرت مل
عٌلف ایمٌف میك پن ر وظ کٍ نہؼٔ ٟٓھَ
ِ
ر وظ کٍ حٞهٔ سَ ہل ٔس طمؿ مللٍ کٍ ی قٌء
*****
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ٌُکیزم

ٌُ خٌمعه ٌُ خٌمعه ٌُ خٌمعه ٌُ خٌمعه
َ
ْجي ٓ ٞات من
تیرً ٌُـ ك رش

کٍ

راعٌ کَ قبض عٌـ سَ

شكطق ہَ

شاجٔ ملٍ ش ًقٔ ملٍ

ؾزت ملٍ ہهٔ

ب ظر

تیرا شاطنن
ملٍ

آعلش میك

رّ تٌ ملٍ ریك مـ گ تٌ

آتَ ہیك ہف ِكرٌُشتھٌ

خٌتَ ہیك لَ ک ٞآگھٌ

اؽ آ ٞہَ تیرا کٞـ

ٓٞسَ ـٛا

ـٛا

َ
تیرً فبلتلق کَ لبۓ
ُ
ہَ ىلـ اف کٍ نبت ظر

َ
َ ہیك شاہلق میك ر پۓ
ش کھ
ُت
ہر ضهٔ ا ھبٌ ہَ غٛا

پبٌ

ُ
ہَ نبت ظر اس شكض کٍ

جْ تیرً ِافی قًؿ سَ

قٌغلو

ہمکل تیري

رّ تٌ

ٓٞائٍ

اكش

تلتَ گٌ
٭٭٭٭٭

ٓٞـٌ

ـٌشا
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ُ
ُ
ل
لجٛت ِ لٞؾمٌف آمیٔ ٌُلمرآف

ہف ًُكت کٞیك قرآف کٍ ہر طت ٙك ـٌـ
ریق ك رّ تٌ میك ہل آـٌف ہمٌشً ہر کٌـ
ُ
ُ
ل
ل
لجٛت ِ لٞؾمٌف آمیٔ ٌُ مرآف
اُؾ خٌمظ ہل ہر اؽ گھر میك کٞیك شب ِاٌکٌف
ُ
رؿ عٌلٍ قٛش ـ ٌِمُؔھمٌـ
ہَ پن او تِ ٛ
لٍ پن آٌُت ہل اكش رؿ میك ہل ایمٌق لجٌ
ہل مركع رف زل ًشرت سَ تل شاجٔ میك یمٌـ
ہف ّ تٌۓ خلل قرآق کل ہمٌشا نغلُٝ
ُ
ًُؔلق کٌ ِج تٌـ
اكش کٞیك اـکٍ ُٛكلُ سَ
شاجٔ خٌق ہَ پن ٓ ّٞتـ قرآق غف کٍ ركاء
ِ
َ میلام خلٛي کٌؔيزم ٌُۓ مٛاـ
جْ شۓ
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م
لخ ِط رؿ ٌُ ْ٘ هغـ کَ ہلۓ قْ خٌمظ
پن ہلا أسٌ کلئٍ ـؿر میك میزت کٌ م قٌـ
ہل و تٌشؽ ہل و تٌشؽ ہل و تٌشؽ مللٍ
ہل و تٌشؽ ہل و تٌشؽ پن زلسٌ کٌ ہبگٌـ
ػ ہٛي
شہیك ٌُقٍ ٌُ اُ ٛكص ِن خٛا فی ِ

م
غ
ه
ـ میعٌـ
صمشم قٛش کَ ممٛكد
ِ

غف فبیر میك اظہٌش کٞیك تلد ك علُـ
ِ
َ قرآق کٍ ًُكت کٞیك ہف طت ٙك ـٌـ
حیس
*****
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اےى ِو هناىو خفن ين ےھچ رأ پص فَاء چيو
اےى ِو هناىو خفن ين ےھچ رأ پص فَاء چيو
بيْس ےھچ هجاف ٌا ا خفن ين ُساء چيو
بصٖاف دٍَ اكا ين يومي ا اٌَس ےھچ

ےن ظَف دٍَ ػأ ِو زٌاف پص ظًَس ےھچ
ٌَالد ٌؿمىف ُيب ين اكي ھمويٹ يَس ےھچ

بؼارجوں ظًادجوں ين ھچايئ ےھچ هباء چيو
ھج نصےس خفن ثُعٍو جو اھْا روش ِؿُب ےھچ

احلرضة االٌاٌَة ٌا جاؤو يَ كصٍب ےھچ

ُساء دايعء زٌَ ان اےنپ ٌعخجُب ےھچ

ػٕ ظَف دٍَ اكا ين ليب نصو رفاء چيو

1127

ٌصاجًة ان ظاـھت ٌا جسًس خفن ےن نصو

خمارج احلصوؼ ظالگ ؾاؼ ٖويئ اٖوو پڑھو

اخاكـ ان در ےن ٌاال ٌا ا خفن ين جڑو
" َك َرثو اىلصاف " ِو ےھچ اٌص جا جبا چيو
كٔ گْيت اًهوٌط ھضار ين نصي متاـ ےن

ھتو نَسك خپخٕ يضـ ظب ھی دايعء اٌاـ ےن
ھك خافن اىلصاف ٌا رمق نصےسي انـ ےن

اھٹاكي اپْا ھاـھت ٌا ا خفن ان ىواء چيو
ٌْے جو اپْا ھگص ان خافن كصاف ھتاكو ےھچ

ےن ػأ ين دياء يس خنو بوظخاف ھتاكو ےھچ
ا ًٍِة ػہا ےن ىيئ ےن ػادٌاف ھتاكو ےھچ

ًٌل ريه ےھچ يايل كسر اكا ين يماء چيو

1128

نيه ےن ای يًل ٌسد اھٹاك جو ٖص اؾ كسـ
خعنی ان ذنص يس ھويئ ظسا ھٌلري چمش من

بصھاف دٍں ےن ظَف دٍں ين جعبَح ٖوےئ دـ بسـ

ٌسد ٌا اپين اكےس ا ػأ ين دياء چيو
ا ظَف دٍَ يايل كسر بوىخا كصاف ےھچ

نصاكو خفن ا ٌشو ا ػأ دٍں ين ػاف ےھچ
مهُؼة ػانصٍَ ين ػهص ٌا حص زابف ےھچ

ات خرش ابيق رھوےى ػأ ٌاُيگ ا دياء چيو
*****
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دايع اهلل ين ےھچ ا ُساء  ،خفن نصوں كصاں پو ا

دايع اهلل ين ےھچ ا ُساء  ،خفن نصوں كصاں پو ا

ٌوىل ين خاؾو نصۓی رفاء  ،خفن نصوں كصاں پو ا

خفن ين چڑجهو ٖص خپيت  ،اؾ اؾ ظو ة اید نصي

راھكجو مهة ك يضـ كويٌ ،لؿس ٖويئ ٌوىل ين رويش

جضء يػً ِو خفن نصو! ٌوىل يس اتئَس ےن ىو

خفن ين ُػَة دؿ ٌا دھصو  ،اھْا مچَ ٌا ھپوىو ھپيو

فصٌاكےى ےھچ يايل كسر اؾ خافن جو ھويئ ٖص ھگص

ٌوىل ين ےھچ ٌَھٹي ِوص  ،اےى فصزُسك اپْا پص

ھص اؾ پو ين ٍٍَْة ىو  ،خفن ين ھمويت ا ًٍِة ىو

ٌوىل يس ایري ےن كوة ىو  ،اپْا ٌوايل ين ظریة ىو

خافن كصاں ا ٌوىل ابيق رےه ات رو ز جضاء

خبؼے ھج ًٍِة ےھچ ا هشا  ،اْٖا ػانص رھےيئ ظسا
َ
پَاظا ھتَا ھج ٌوىل كخَو  ،ھی پص ٖص اباكر ك اؾَو
هاھص نص جو ِوح ك يوٍو ُ ،ھتي ؾرب ِو نصوو مجَو
*****
*****
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ظإً ٌا

ظإً ٌا

اكا ٌوىل ان چيخا رھو ظسا

اكا ٌوىل ان چيخا رھو ظسا

ظاےھت چيو ےن ھتاجو ھن ٖصگض متے جسا

چڑھخا رھو بط ٌزنل ٌلؿود ين لصؼ

مهػت يس ایري

چڑھوا يس ھتاؾ الےگ جو خفن اىلصاف يس

اپػےس ےنمت ھگين رسا

لاكة جمس ين ىَجو ےن جاں كاےطس ٖػسل

چو جو رويش يس جشبٕ يس ےن كىوىٕ ان ظاـھت

ےن ھتاجو الھكو جاف يس ٌوىل اكپص فساء

ھص ھگص ٌا اٍم خشؽ جو ھوےئ خافن اىلصاف

اٌَس ےھچ ا ٌوىل ين الزـ نصو اداء

خفن اىلصاف ان  Goalےن ٌوىل ھی نَسك Set

ھص ھگص ان كاےطس نصي ٌوىل ھی ا ُساء

چڑھجو بيْسٌو ان هپاڑو ين لوچن پص

ےن اج يس نصي ىو متںی اھين ابخساء
*****
*****
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نہوں ھچوں ٌںی ےنمت اے پَارا اٌریو

ھچو حمبوب متںی ظب اے روػَ مضریو

يومي اٌخداں كاےطس جاؤ ھچوٹو

پخا ين ِؿَدة ِو ذرص نصي ىو

ِؿَدة نصوں ھچوں ٌںی ےنمت ھت ٌاِو

اےن ڈھاىو اھين لصؼ دؿ ان اكِو

متںی راھكجو رب ان اكپص ھبصوظو

چپھي نص جو حصثَو ظاےھت ثالكة

ےن كصاف ےن دجیو متںی هپيے بوظو
َ
َ
ےن خفن يس اكےس ٌهنػ پص حصاكت

دھكاكےس ےنمت

ےن جْة ان ٌَوا چھكاكےس ےنمت

ا

كصاف

رظخو

ےن راھكجو ھص دـ دىو ٌا ؾفايئ

ےن نصجو ھبائَو ين خاجة روايئ

ےن ٌؼلك ٌا اؤجو ظالگ ےن اكـ
َكثریو
مهُؼة متںی راھكجو ا

ھگْو اخامتـ

ھی ظب ين دياؤ ِو نصجو ذرریو

بْيس مهػخو يس متںی بڑجهو اےگ

ھك ھج ان يس ٍفية ان رھْار جاےگ

نہوں ھچوں ٌںی ےنمت اے پَارا اٌریو

اےن نصجو

اھٌل

ھچو حمبوب متںی ظب اے روػَ مضریو

*****
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قٌطمنن
قٌطمنن

ٔسٌئٍ

ٔسٌئٍ

ہَ

ہَ

خ ٌِمع

اتلش

اتلش

خ ٌِمع
علف زؼ کٍ و تٌئٍ ہَ خ ٌِمع اتلش

ٓٞکٌتلق ك سعٌرن کل کٞتَ ؼ تٌق
زلر نػف کٍ ضٌُئٍ ہَ خ ٌِمع اتلش
خٌکمنن

قطینه

کٍ

م ظہر

پبٌ

أسٌ قبض شـٌئٍ ہَ خ ٌِمع اتلش

َ ہٌ ریکھٌ کٞیك
جصق ك نہجٔ کل ِا ـک

أسٌ خر
ل ِ

ـٌف ك صمکُ ك ىج ٛك علٍ کٌ ّ تٌق

کٞئٍ خللم

ّ تٌئٍ

ہَ خ ٌِمع اتلش

ک تٌئٍ ہَ خ ٌِمع اتلش

کٞئٍ اج تٌء امٌمٌ مٌتیر سَ تلق
ـٌشً شاض نہٌئٍ ہَ خ ٌِمع اتلش
یق کَ ضهٔ خکلهٔ اكش ٌؿر کٍ ـٌق
کٞئٍ ظو کٍ رتلائٍ ہَ خ ٌِمع اتلش
*****
*****

َ
اخعَ
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ٌََ

اىل

ا َ َظاءَ

َ
اىَم

ا كول ےھچ يًل ِو اخعاف دؿ يس نصجو

ھی كول ان جواھص جاِو ٌا روب جڑجو
ٌؤٌَ ِو دؿ دنےھ ان ِّ
رب امسء يس ڈرجو
ٌؤٌَ ان كاےطس بط دؿ ٌا َدای ےن ھبصجو
َ
َ
ا َ َظاءَ
ٌَ
اخعَ اىل
َ
دًھكو ررب ٌا ٌاىم اػرت ين َُم ظریة

َ
اىَم

خبؼاكي كٔ ٌوذم ين ّضد رسا جص ٍصة
ا ٌشو

زُسگي

ٌا

اپْاؤجو

كثریة

نَْة يس رايل خب يس ھچياكيت ھويئ رسٍصة
َ
َ
ا َ َظاءَ
ٌَ
اخعَ اىل
گص نويئ نےه بصو جو بص ان الكـ هكجو

َ
اىَم

گص نويئ نصے بصو جو بص ان ٌٍلـ بْجو
گص نويئ ھپصاكے ٌھنػ جو بص ان ظالـ پڑھجو

گص نويئ اھٹاكے ھجگڑو بص يس رخاـ نصجو
َ
َ
ا َ َظاءَ
ٌَ
اخعَ اىل

َ
اىَم
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اننےھ اگص نس َرة نويئ جو ٌيجو بص يس
اھْا يس ھگص ٌا جيئ ےن نصجو ٌضاج پصيس

روش نصجو اھْا دؿ ےن ھت بًس كجلو ھگص يس
ظریة ےن ىَجو لٕ ےن اھْا اؿ ٍص يس
َ
َ
ا َ َظاءَ
ٌَ
اخعَ اىل
كٍپار ٌا نويئ دف ھجگڑو جو ھتايئ كاكى

َ
اىَم

دَُا ين نو ٹ ٌا ھن جاجو ُھتي ھی انفى

خبيش رماء ےن نصجو اخعاں متارو كاظى

نصےس يًل ػفاية ٌوىل ےھچ رری ػافى
َ
َ
ا َ َظاءَ
ٌَ
اخعَ اىل
َ
َ
ھتيئ جاےئ گص نويئ دف زوجنی ٌا يه اّبػَ

َ
اىَم

ٌَساف جْگ ھگص ٖويئ  ،زُساف الےگ ٌعهَ

هكجو ھك هپْے فصٌاف ظَف دٍں ِو جوػَ
َ
اخعاں يًل ِو ىيئ ےل ےب ػم نصي ےن اخعَ
َ
َ
ا َ َظاءَ
ٌَ
اخعَ اىل

َ
اىَم
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ثهصار ھويئ ك ارة ای ھك زٌںی ِو ھجگڑو

نصجو بصو ھن هكجو بس كول ےن ھن بگصو
َ
ٌعم الكـ اخعَ دؿ ٌا ٌويك ےن رگڑو
اپو نصي ےن ٍفصاں اخعاں ِو رری ىگڑو
َ
َ
ٌَ
اخعَ اىل

ظَف ادسی ين نصےج َعص دراز ابري

ا َ َظاءَ

َ
اىَم

فخح ٌبںی يماء نص خبيش ےن اےنھ ایري
ٌؤٌَ اكپص ےھچ اھْو فَـ ٌخنی جاري

اھْا خسَ ِو جوھص رےسھ هجاں ٌا ػاري
َ
َ
ا َ َظاءَ
ٌَ
اخعَ اىل
*****

َ
اىَم
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َ
َ
َ
اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک
َ
ھج فصٌاكے ٌوىل ےھچ الزـ ييَک

َ َ
َ
کھ اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک

ا ٌوىل يًل ِو ھج فصٌاف ےھچ

جعب اھٌل يلو ين بصھاف ےھچ
َ َ
َ
کھ اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک

ھی خق ان ٌوايل ِو اخعاف ےھچ
ھج فصٌاكے ٌوىل ا يايل كسر
ےھچ اػفاؽ ان کَسا ٌويت ِرش
بيْسم ين اھٌل

بؼاراة ےھچ

بؿریة يس دًھكو جو ھساایة ےھچ

کصي دًسم اھٌل ےھچ يايل كسر
َ َ
َ
کھ اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک
خلَلة ان اھٌل اػاراة ےھچ
َ َ
َ
کھ اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک

َ
ًٌل اھٌل ٌؤٌَ ےن ھص اؾ فالح

َ
َ
ےھچ اھْا يس كامئ ا اٌَ ك فالح
َ َ
َ
کھ اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک

ا دٍں ِو كواـ حمبة يس ےھچ

ؾالح ِو ِواـ حمبة يس ےھچ
َ َ
َ
کھ اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک

ےھچ ھص اک ان كاےطس رری فالح

رويش ِو دكاـ حمبة يس ےھچ
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کصے ےھچ ا فصُسك اًک

ج

دياء

بلاء لول ٌوىل ين کص اے رسا
َ َ
َ
کھ اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک

ےن بط اک يصض ےھچ اے اكا ھٌلـ

پسھاري کصو ا هشص ٌا كَاـ
َ َ
َ
کھ اخعَ اىل ٌَ اظاء اىَک

ھج ٌوىل ھی خبيش ےھچ ےنمه جْاں

ےن خبؼو ھٌلري رماای متاـ

*****
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444
اىلؿَسة املبارةك

يف راثء ظَس اىؼٗساء ٌوالان االٌاـ احلعنی

صع

كادا اىسايع االجو ظَسان لاٖص ظَف اىسٍَ

ك
عَل َْي َ

ك
عَل َْي َ

ك
عَل َْي َ

ك
عَل َْي َ

ك
عَل َْي َ

لل َم ْظل ُْو َم َك ْر َب َل
َس َل ُم ا ِ
ان َك ْر َب َل
َس َل ُم ا ِ
لل َع ْط َش َ
لل ِض ْرغَا َم ُہ الَّ ِذ ْي
َس َل ُم ا ِ

لل َيا َم ْن ِب َك ْر َب َل
َس َل ُم ا ِ
ي َم ْن غ ََدا
َس َل ُم ا ِ
لل َيا َخ ْ َ

لل َيا َم ْن َم ِد ْي َحہ
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ
لل َيا ْب َن ُم َح َّم ٍد
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ
لل َيا ْب َن عَلِ ِّي ِن الَّـ
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ

لل َيا ْب َن َو لِ ِّي ِہ الَّـ
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ
لل َيا َن ْج َل فَا ِط َم الَّـ
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ

ك
عَل َْي َ

ك
عَل َْي َ

ي َشا ِف ٍع
َس َل ُم ا ِ
لل َيا َخ ْ َ
ي ُم ْش َت ً
ُی
َس َل ُم ا ِ
لل َيا َخ ْ َ

ك اِ َّل َمف َْزعًا لِ ُم َف َّج ٍع
َو ل َْم َي ُ
ي
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ
لل ِم ْن َع ْب ِد َك الَّ ِذ ْ
لل ِم ْن َع ْب ِد َك الَّ ِذ ْي
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ

لل
ي ِب َو َلهُ ا ُ
( )3ـ ِذ ْ

رض

َاش َف ال َْب َل
الر ٰدی ك ِ
ی ك َْه َف َّ
اِ َم َ
ام ال ُْه َد ٰ

ي َم ْر ٍء ا َ َّمہ ِم ْن ذَ ِوي ال َْو َل
َو ُم ْر ِو َ
ان ِِف َّ
ف َج ْحف ََل
الط ّ ِ
َغ َزا َو ْح َدہ َع ْط َش َ
ع َٰل َظ َم ٍأ ِب ُّ
ار ُم َق َّت َل
الظل ِْم َص َ
الد َما ِء ُم َز َّم َل
َص ِر ْي ًعا ِب َط ّ ٍ
ف ِب ّ ِ
اِل ٰ ُہ ال َْو ٰری ِِفْ ُم ْحك َِم ال ِّذ ْك ِر ا َ ْن َز َل
الر ْح ٰم ِن لِل ْ َخل ْ ِق ُم ْر َس َل
ا َ ٰت َر ْح َم َة َّ

ي
ـ ِذ ْ

ات ق َْد عَ َل
َم ْج ُدہ ف َْو َق َّ
الس ٰم َو ِ
()3
الر ْح ٰم ُن لِل ّ ِد ْي ِن ا َ ك َْم َل
ِب ِہ
َّ

ي
ـ ِذ ِّ
ايا َت َؽ ُّت َل
ْْب َ
ـِ ْ
ت َع َب َد ْت َر َّب ال َ َ
()3
ْالِل ٰ ِہ َت َو َّس َل
لِ َم ْر ٍء ِبہ ِع ْن َد
َج َل غ َُّم ًة َع ْن ٰا ِملِ ْي ِہ َو ُم ْشك ِ َل
لِ َّلئِ ِذ ْي َن

َو ُم ْع َت َص ًما
ا َ َت َ َ
ي
اك أ َم ْو َل َ
ي الْ ُح َس ْ َ
اك َح ِز ْي ًنا َدائِ َم الْ ُح ْز ِن
َر َث َ

لل ِبه ق َْد
( )3اِ َل ا ِ

َو َم ْوئِ َل
ُم َؤ ِّم َل
ُم ْع ِو َل
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ی " َع ْب ُد َك الَّ ِذ ْي
ا َ َنا َ
"طا ِه ٌر َس ْي ُف ال ُْه َد ٰ
ي َما ِع ْش ُت َدائِ ًما
َسا َ ْب ُِ ْي َ
ك َيا َم ْو َل َ
َ
ي ْب ِن فَا ِط ٍم
أك َ
َان اِ َم ٌ
ام ك َا لْ ُح َس ْ ِ
أ َ َي ْس َمحُ ِبا ل َّن ْف ِس ال َّن ِف ْؼ َس ِة ُد ْو َن َنا
ْ ٍل
ِقفَا َن ْب ِ
ب َو َم ْ ِ
ك ِم ْن ِذ ْك ٰری َح ِؽ ْي ٍ

ي َو َص ْح ِب ِہ الْـ
قِفَا َن ْب ِ
ك ِم ْن ِذ ْك َری الْ ُح َس ْ ِ

ي َجلِ ْيل َ ٌة
َر ِز ّيَ ُة َم ْو َل َنا الْ ُح َس ْ ِ
َسا َ ْبُ ِْي قَ ِؾ ْي ًل ق َْد َبكَا ُہ َج ِم ْي ُع َم ْن
يا اِ َما ًما ُم َط َّه ًرا
َسا َ ْن ُد ُب َش ِّب ْ ً
ا َ َيا ِباَ ِِب ْ َرأ ْ ًسا ُم َع ًّل ع ََل الْ َق َنا
َش ِه ْد ُت ِباَ ْن ل َْو َل َش َها َد ُتہ ل ََما
الر ٰٰض
اس َو ْال َ ك َ ِ
َسا َ ْبُ ِْي ع ََل ال َْع َّب ِ
ْْب ِّ

ت ُث َّم ِص َحا َبہ
َوا َ ْذ ُك ُر ا َ ْه َل ال َْؽ ْي ِ
اب ِد ْي َن عَلِ ِّي ِن الَّـ
َو ل َْه ِف ْي ل َِز ْي ِن ال َْع ِ
ْك َّ
ات ا َ ْد ُم ًعا
ي ِ
َل تِل َ
َوا ُْج ِر ْ
ي عَٰ
الط ِه ْ َ
لل َم ْن ِِفْ َسلِ ْيلِہ
ا َ َيا ْب َن َر ُس ْو ِل ا ِ
ِِن ا َ ٌب
اَئِ َّم ُة َح ٍّق اِ ْن َم ٰٰض م ْ ُ

ي اِ َما ِم َنا الَّـ
ف ََد ْي ُت ع َٰل َن ْج ِل الْ ُح َس ْ ِ
ب
(َ )3ح ِؽ ْي ِ

ك ا َ َيا ْب َن ال ُْم ْص َط َف ُّ
الط ْہ ِر َع َّو َل
عَل َْي َ

ب ُم ْس ِب َل
ِن ك َْال َ َه ِ
اض ْي ِ
ِل َ ْد ُم ِع عَ ْؼ ِ ْ
لل ا َ ْص َبحَ ا َ ْبذَ َل
ِب ُم ْہ َج ِتہ ِِف ا ِ
َو ُي ْص ِبحُ قَا ِسي الْ َقل ِْب ِب َّ
االد ْم ِع ا َ ْب َخ َل
()3

لل َو َّ
ْ َل
ب َر ُس ْو ِل ا ِ
الط ّ ِ
ف َم ْ ِ
َح ِؽ ْي ِ
اس ُت ْش ِه ُد ْوا ِب ُّ
الظل ِْم ِِفْ ا َ ْر ِض َك ْر َب َل
ا ُ َل ْ

ْب ا َ ْج َم َل
ْب ِذي َّ
الص ْ ِ
ف ََما ك َ
َان ِف ْي َها َص ْ ُ
ع َٰل ا َ ْر ِضہ أ َ ْو ِِفْ َس ٰم َوا تِ ِہ ال ُْع ٰل
َت َعا ل َْت َم َعا لِ ْي ِہ اَغ ََّر ُم َح َّج َل
()3

َو َش ْب ًحا
َو َج ْد َنا

ال ُم َج َّد َل
َزك ًِّيا ِِف
الر َم ِ
ِّ
ي َم ْر ًءا ُم َهلِ َّل
ع ََل ْال َْر ِض ْ َ

ال
َوا َْص َغ ِر ِہ ال َْع ِ ْ
ب ُه َّط َل
ي ُد ُم ْوعًا ك َا َّ
َوا ُْج ِر ْ
لس َحائِ ِ
َام ُمك ََّب َل
ي َج َعل ُْو ُہ َم ْع َسق ٍ
ـ ِذ ْ
َمقَا ًما ُم َب َّج َل

ي َج ْد َو َل
ُت َش ِ
اب ُہ اِ ْذ َت ْج ِر ْي ِم َن ال َْع ْ ِ
اِل ٰ ُہ ال َْو ٰری ا َ ْم َر ْال ِ َما َم ِة َسل َْس َل
لَ ُہ ا ْب ٌن َش ِر ْي ٌف ِِفْ اِ َما َم ِتہ َت َل
اء َو َه ْيك َ َل
اء َش ْر َوا ُہ ُر َو ً
ي َج َ
ـ ِذ ْ
(َ )3و ِج ْس ًما َش ِر ْيفًا
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ِمثْل ُہ َو ِمثَا لُہ
ان
ام َز َم ٍ
اِ َم ُ
ْص فَا ِض ٌل ل َْؼ َس ِِف ال َْو ٰری
ِب َنف ِْس َي َشخ ٌ

ا َ َنا َع ْب ُد ُہ الْ َحا ِم ْي لِ َح ْو َز ِة ِد ْي ِنہ
ُّ
الش َه َدا ِء َوالْـ
اَغِ ْؿ َنا ا َ ِغ ْؿ َنا َس ِّي َد
ا َ ِغ ْؿ َنا

ا َ ِغ ْؿ َنا

اث
َيا ِغ َي َ

ل َِه ْي ِف َنا

ك ا َ َبا َع ْب ِد ْالِل ٰ ِہ َس َل ُم َنا الَّـ
عَل َْي َ
لل ٰط ٰہ َو ٰا لَ ُہ الـ
َو َتغ ْٰش َصل ٰوةُ ا ِ

َع ْص ِرہ ِم ْن ُہ ا َ ْمثَ َل
ْض َل
َوقْ ِتہ ِم ْن ُہ اَف َ

َو َما ا َ َح ٌد ِِفْ
ُي ٰری ا َ َح ٌد ِِفْ
اري ا ْع َت َم ْد ُت َت َوك ُّ َل
ع َٰل ف َْي ِض ِہ َّ
الس ِ
َض َل
ام ال ُْمف ََّدی ال ُْم ْن ِع َم ال ُْم َتف ِ ّ
اِ َم َ
َوك َا ِف َؼ َنا

ا َ ْم ًرا

ُم ِه ًّما

َو ُم ْع ِض َل

َان ِِف ال َّت ْع ِظ ْي ِم ا َ ْو ٰف َو ا َ ك َْم َل
يك َ
ـ ِذ ْ
ـر ٰٰض َو َّ
ي ذَ ِوي ال ُْع ٰل
ِّ
الدعَاةَ ال ُْم ْطل َ ِق ْ َ

٭٭٭٭٭
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ي
اب َج َوا نِ ِح ْي َوفُ َؤا ِد ْ
ُح ْز ٌن ا َ َذ َ
اب
ُح ْز ٌن اَذَ َ
ل ََّما ذَ ڪَ ْر ُت

َج َوا نِ ِح ْي َوفُ َؤا ِد ْي
ب ُم َح َّم ٍد
َب ِِن ال َّن ِ ِ ّ

ي ا ْب َن الْ َو ِص ِّي َو َن ْجل َه
قَ َتل ُوا الْ ُح َس ْ َ

ل
َيا َي ْو َم عَا ُش ْو َرا  ،لَق َْد َه َّي ْج َ
ت ِْ
ي ُم َج َّد ًل فَ ْو َق الثَّ ٰرى
ا َ ْبُِي الْ ُح َس ْ َ
الرأ ْ ِس َّ
ف َو َن ْق ِله
الش ِر ْي ِ
ا َ ْبُ ِْي عَ َل َّ
الس َما ُء عَل َْي ِه َو ُّ
َب َ
الد ْن َيا َم ًعا
ت َّ
ُ ِ
اس اِ ْذ َم َن ُع ْوهُ ا َ ْن
ا َ ْبُ ِْي عَ َل الْ َع َّب ِ
اب ِد ْي َن ُم َص َّف ًدا
َوكَذَ َ
اك َز ْي َن ال َْع ِ
ِب
ت ِب ِه ْم َو ِد ْن ُ
اِ ِ ّن ا ْع َت َص ْم ُ
ت ِب ُح ِّ ِ ْ
ي
ي َوك ْ ِ
َْ ْ
فَ َو َل ُؤ ُه ْم ذُ ْخ ِر ْ
ٰ
ْي َر ّبُ َنا َو
َص ّل عَل َ ْ ِ ْ

َوالَّ ِذ ْي
ْي
عَل َ ْ ِ

َوا َ َسا َل َد ْم ِع ْي ِمثْ َل فَ ْي ِض ال َْوا ِد ْي
ف ٰا ِل ِز َياد
َو ُم َصا َب ُه ْم ِباَڪُ ّ ِ
ب ال َْها ِشم ِِّي ال َْها ِد ْي
ِس ْب َط ال َّن ِ ِ ّ
ت َو ُس َها ِد ْي
ا َ َس ًفا ُي َر ِّد ُد ل َْوعَ ِ ْ
َع ْن َظ ْه ِر َن ْه ٍد ِِف ال ّ ِط َرا ِد َج َواد
لِ َي ِز ْي َد

َوالْ ِج ُّن
َي ْس ِق ْي

َم ْح ُم ْو ًل عَ َل
اب َو ْال َ ْط َواد
ِِف ْال َ ْه َ
ض ِ
ا َ َخاهُ َوقَ ْد ا َ ٰت ِب َم َزاد
ْال َ ْع َواد

ْض ِل ال ُْع َّباد
َنف ِْسي الْ ِف َدا ُء ِل َف َ

َوذَ َخ ْر ُته لِل ْ َف ْو ِز ِِف
ي َو ُع َتا ِد ْي
ُه َو عُ َّد ِت ْ ِِفْ َم ْح َش ِر ْ
اح َوغَاد
ا َ ْس ًَ َّ
الس َل ِم ع ََل َّ
الر َو ِ

٭٭٭٭٭

الْ ِم ْي َعاد
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ام ُم َح َّم ٌد َو َو ِص ُّيهِ
ي ْال َ َن ِ
َخ ْ ُ

ام ُم َح َّم ٌد َو َو ِص ُّيه
ي ْال َنَ ِ
َخ ْ ُ
ق ُْو ٌم ِب ِه ْم ك ُِش َف الْ َع ٰم َو ِب َه ْد ِي ِه ْم

ْبةُ ال َّز ْه َرا ُء َوالْ َح َس َنان
َوالْ َ َّ
ي ِة ُّ
الط ْغ َيان
ُه ِد َ
ي الْ َو ٰرى ِم ْن َح ْ َ

َم ْن َل َت ِت ُّم َص َل ُت َنا ا ِ َّل ِب ِه ْم
لل َم ْه َب ُط َو ْح ِيه
ان عِل ْ ِم ا ِ
ُخ َّز ُ
َان الْ ُه ٰدى
ا َ ْع َل ُم ِد ْي ِن ا ِ
لل ا َ ْرك ُ

َو ِب ِه ْم ُي َنا ٰدى َوق َْت ك ُ ِ ّل ا َ َذان
َوالْ ُم ْو ِض ُح ْو َن َش َرائِ َع ْال ِ ْي َمان
ُس ُف ُن ال َّن َجا ِة َدعَائِ ُم ْال ِ ْي َمان

ي
َو َذ َك ْر ُت ِِفْ عَا ُش ْو َر َم ْص َرعَ َس ِّي ِد ْ
ي َو َص ْح ِبه
َو َل َ ْب ُِ َ َّ
ي ع ََل الْ ُح َس ْ ِ

ي َوا ا َ َسفَا ع ََل الْ َع ْط َشان
َم ْو َل َ
ِب َد ٍم َو َد ْم ٍع َدائِ ِم ال َّت ْه َتان

َح ْب ُل ْال ِل ٰ ِه فَ َم ْن َت َعلَّقَه َن َجا
َو لَق َْد َوقَ ْف ُت ِب َك ْر َب َل َء ف ََج َّد َد ْت

ي ع ََل الْ َق ِؾ ْي ِل ِب َك ْر َبل َ
َو َل َ ْب ُِ َ َّ
ب ُم َح َّم ٍد
َو َل َ ْب ُِ َ َّ
ي ع َٰل غ َِر ْي ِ

ات ُم َح َّم ٍد
َو َل َ ْب ُِ َ َّ
ي ع َٰل َب َن ِ
ت ُم َح َّم ٍد
َما عُذْ ُر قَاتِ ِل ا َ ْه ِل َب ْي ِ
لل َع ْن ُظل ْ ِم الْ ِع َبا ِد ِب َغا فِ ٍل
َما ا ُ
َ
ب َو ٰا لِه
َص ّل ْال ِل ٰ ُه ع ََل ال َّن ِ ِ ّ

ى ُم َخا لِفُه اِ َل الْ ُخ ْس َران
َو َه َو ٰ
ُك َر ِِب ْ َوا َ ْذك ْ
َت ِِفْ الْ َح َشا ا َْح َزا ِنْ

ان َم ْط ُر ْو ًحا ِب َل ا َ ْكفَان
ُع ْر َي َ
ِب َّ
ازحَ ْال َ ْو َطان
الط ّ ِ
ف فَ ْر ًدا َن ِ
ِب ُّ
الظل ِْم َو ال ُْع ْد َوان
َم ْس ِؽ َّي ًة
ِِف الْ َح ْش ِر ِع ْن َد الْ َوا ِح ِد الْ َم َّنان
ل ٰ ُِ ْن ل َُه ْم ُي ْو ٌم َع ِظ ْي ُم َّ
الشان

َما غ ََّر َد الْق ُْم ِر ُّ
ي ِِف ْال َ ْغ َصان

٭٭٭٭٭
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ي ا ْب ِن فَا ِطم
ِقفَا َن ْب ِ
كری الْ ُح َس ْ ِ
ك ِم ْن ِذ َ
ي ا ْب ِن فَا ِطم
ِقفَا َن ْب ِ
ك ِم ْن ِذ ْك َری الْ ُح َس ْ ِ
ذَ َوا ِه َل

ات
َب َن ُ

قَ ْد َساقَ ْت ِب َہا ُز َم ُر الْ ِع ٰدی
لل لَ َّما َس َر ْوا ِب َہا
َر ُس ْو ِل ا ِ

اش ُر َش ْع ٍر ِم ْن َح َيا ٍء اِذَا ا ْن َؿ َن ْت
َن َو ِ
ي ٍة
َو َجا َش ْت ِب ْ
اح َشا َها َم َرا ِج ُل غَ ْ َ
َوك َا َد
َ
اء
أ َج َ
َوا َ َّن

ي ِباَ ْن ُف ٍس
اِ َب ُ
اء الْ ُع ْر ِب ُي ْو ِد ْ
ُص ْن ُع ا ُ َم َّي ٍة
لل
َر ُس ْو َل ا ِ
َب ِن ْي ِہ الْ ُغ َّر ا َفْ َل َذ قَل ْ ِبہ

َش َف ْت َع ْن ذُ ُح ْو ِل الْ َجا ِهلِ َّي ِة َص ْد َر َها
اب َو ا َ ْح َرقَ ْت
لَ ِئ ْن قَ َّو َض ْت تِل ْ َ
ك الْ ِق َب َ
ُ َب ْت ِف ْي ُ
ار َت َ
ام الْ َماٰ ثِم
ُ ْم ِع َظ َ
اِ ِن ْ
اش ٍم ِض ْغ َن ُك ْف ِر َها
لَ ِئ ْن ا َ ْد َر َك ْت ِم ْن َه ِ
الر ْح ٰم ُن َغ ْي َظ قُل ُ ْو ِب ِه ْم
ب َّ
ِبہ ُيذْ ِه ُ
ا َ َل اِ َّن

اء
عَا ُش ْو َر َ

ِع ْي ُد

ا ُ َم َّي ٍة

ُ ْم َيا ٰا َل ا َ ْح َم َد لَ ْم َت ُ
َم َصائِ ُب ُ
ُ ْن
َو ل ٰ ُِ َّن ُ
ار ِء ُك ْم َب ٰری
ُ ْم َخل ْ ٌق لِ َب ِ
ف َت َح َّم َل َن ْح َو ُك ْم
ِن َط ّ ٍ
ا َ َيا َسا ِك ِ ْ

ب ا لْ َ
ُ َرائِم
ال َّن ِ ِ ّ

ان
ِب َط ّ ٍ
ف َوا َ ْظ َع ِ
ازم
ات
اس َر فَ ْو َق الْ َح ِ
َح َو ِ
اس َر ِ
َّ
الر َو ِ
َب َ
اسم
الر َو ِ
ي الْ َم ِط ِّي َّ
ُ ْت َر ْح َم ًة عَ ْ ُ
اصم
ُع ُي ْو ٌن اِلَ ْي ِہ َّن ا َّت َق ْت ِبا لْ َم َع ِ
ي ُّ
الس َوا ِجم
الد ُم ْو ِع َّ
فَل َ ْم َي ْش ِف َہا غَ ْ ُ
اب ِم ْن ا َ ْم ِر ْال ِل ٰ ِہ َك َوا ِظم
عَ َل ا َّ
لص ِ
ارم
ْتتِہ ِم ْن َه ْت ِ
ك تِل ْ َ
ك الْ َم َح ِ
ِب ْع َ َ

اح
َد ِر ّيَ ُة ا َ ْر َم ٍ
ارم
ِباَ ْس َيا ِ ٰط ٰہ ِم ْن َب ِن ْي ِہ ْال َك َ ِ
فَ َما َه َّد َم ْت َم ْج ًدا َر ِف ْي َع َّ
الدعَائِم
لَ َها

لل
فَ َما ا ُ
فَ َل ُب َّد

َع َّما قَ ْد
ِم ْن َي ْو ٍم

ارم
َو َص َو ِ

َج َن ْت ُہ ِب َنائِم
اشم
ا َ َغ َّر لِ َه ِ

لس َخائِم
َو َي ْش ِف ْي ُص ُد ْو ًرا ِم ْن قَ ِد ْي ِم ا َّ
ار َي ْو ُم الْ َماٰتِم
َو ِِفْ َه ِ
اش ِم ْال َ ْط َہ ِ
الص َل ِدم
ال َّ
لِ َت ْق ٰوی لَ َها ُص ُّم الْ ِج َب ِ

لِ ِس ٍّر
ا َ َج َّل

٭٭٭٭٭

لَہ ِف ْي ُ
ُ ْم َع ِن الْ َخل ْ ِق ك َا تِم
ات ال َّن َسائِم
َس َل ِم ْي َط ِ ّؼ َب ُ
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ب ِِفْ َمأ َت ٍم لِ َن ُن ْو َحا
قُ ْم َصا ِح ِ ْ
ب ِِفْ َمأ َت ٍم لِ َن ُن ْو َحا
قُ ْم َصا ِح ِ ْ
ي ذ َِب ْي َحا
ٰا ٍہ فَق َْد قُت َ
ِل الْ ُح َس ْ ُ
ي َو َع ْرفُہ
َي ْو ٌم َبہ َب َر َز الْ ُح َس ْ ُ
ق َْد

ي ال ِّر ْي َحا
َان َض َّم َخ ِبا ل َْع ِب ْ ِ
ك َ
ال ُْم ْص َط ٰف

ي ال َْما َء ٰا َل
َم َن َع الل َّ ِع ْ ُ
َوغ َٰدی
ٰا ٍہ

فَ َعا ُش ْو َرا ُء

َما

لَہ

ا َ ْبقَا ُهم

لِلْكَا ِف ِر ْي َن ُم ِؽ ْي َحا

اِ َّل
ت ق َْد ق ََط َع الْ ِع ٰدی
َس َّقا ُء ا َ ْه ِل ال َْؽ ْي ِ
ض َد ْي ِہ َح ّٰت ا َ ْث َخ ُن ْو ُہ ُج ُر ْو َحا
َع ُ
ي َم ٰٰض َوق َْد
لَ ْہ ِف ْي ع َٰل َن ْج ِل الْ ُح َس ْ ِ
َط ِع ْؼ ًنا

َج َر ُح ْو ُہ

ام
ق َْد ا َ ْث َخ ُنوا َش َبحَ ْال ِ َم ِ

ِم ْن ُہم

َو َج ِر ْي َحا

ُج ْر ًحا ِِف الْ ُف َؤا ِد فَ ِس ْي َحا
َواِ ّنَہ

َان ِف ْي ِہ لِل ْ َخ َلئِ ِق ُر ْو َحا
ق َْد ك َ
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ِِفْ َك ْر َب َل َء ع ََل ال َْع َرا ِء ُم َج َّد ًل
ال َط ِر ْي َحا
ُم ْس َت ْش َہ ًدا فَ ْو َق ال ِّر َم ِ
الس َما ِء لِ َق ْتلِہ
اح ْت َمل ٰ ِئ َك ُة
َّ
َص َ

لل َي ْس َم ُع
َوا ُ
ال فَق َْد َم ٰٰض
ٰا ٍہ َر َم ْو ُہ ِبال ِّن َب ِ
ي َص ِؽ ْي َحا
ِِفْ ُح ْج ِرہ َصل َْت الْ َج ِب ْ ِ
َو عَلِ َّيہ
َز ْي َن ًبا
ُي َو ِدّعُ
ٰا ٍہ
ك ال َّت ْص ِؼ ْي َحا
ٰذ لِ َ

ي عَل َْي ِہ ال َّن َّص َو ال َّت ْص ِر ْي َحا
ُي ْب ِد ْ
َوال َ ْہ َف َتا ُہ ع
َ
ار ِِف اللّٰـ
ت
خ
ا
ي
س
ح
ا
َل
ْ
ل
ْ
َ
ْ
ُ
ِ
َ
َ
َّ
الش َہا َدةَ َوا ْغ َت ٰدی َمذْ ُب ْو َحا
ـ ِہ

الد ْي ِن ذَا ِِفْ ُر ْز ِءہ
َدا ِع ْي ِہ َس ْي ُف ّ ِ
ا َْض َٰح ُي َرق ِْر ُق

ابہ
اح َت ِف ُد ْوا لِ ِذ ْك ِر ُم َص ِ
َيا ق َْو ِم فَ ْ
َح َّت َنق ُْو َم

ض ْو َحا
ُد َّر ُہ ال َْم ْن ُ
ِب َمأ َت ٍم

فَ َن ُن ْو َحا
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َيا َر ِّب

قَ ّ ِد ْر ا َ ْن ا َ ُز ْو َر َض ِر ْي َحہ
َح ّٰت اُق َِّب َل ُر ُك ْن ُہ ال َْم ْم ُس ْو َحا
٭٭٭٭٭
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َك ْر َب َل ٌء َو َيا لَ َہا َك ْر َب َلء

أَ
َ
ث
م
ك
ْ
ام
م
ا
َان
ك
ي
س
ح
ا
ل
ْ
ل
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌ
ُ َ ْ ِ

۞

ال َلء
َطا ِه ٌر ق َْد َجل َّ ْت لَ ُہ ْ ٰ

ف ِبہ َجلَّـ
َيا لَہ ِم ْن َش ِہ ْي ِد َط ّ ٍ

۞

ـت ع َٰل ك ُ ِ ّل ُبق َْع ٍة َك ْر َب َلء
ْ

َك ْر َب َل ٌء َو َيا لَ َہا َك ْر َب َلء

۞

ي َك ْر ٌب َب َلء
َن َ
ال ِف ْي َها الْ ُح َس ْ َ

ان ُم ْنذُ َث َل ٍث
قَ َتل ُْو ُہ َع ْط َش َ

۞

ل َْم َي ِصل ْ ُہ َ -والَ ْہ َف َتا ُہ  -ال َْماء

ل ِل الْـ
َت ِ ٰ
َك ْر َب َل ٌء ِب َها ا ُ ِر ْيق ْ

۞

ام ال ّ ِد َماء
ُـم ْص َط َف َّ
السا َد ِة الْ ُِ َر ِ

ي ُر ْز ٌء َع ِظ ْي ٌم
اِ َّن ُر ْز َء الْ ُح َس ْ ِ

۞

ل َْم َي ُ
ُ ْن ِمثْ َل ُر ْز ِء ِہ ْال َْر َزاء

ك ُ ُّل ُر ْز ٍء لَہ َي ُ
ُ ْو ُن َع َزاء

۞

َما لِ ٰہذَ ا ال ُّر ْز ِء الْ َجلِ ْي ِل َع َزاء

ُی ا َ ْو ا َ ْب ٰ
َم ْن َب ٰ
ُی عَل َْي ِہ ِب َج َّنا

۞

ان لَہ َي ُ
ُ ْو ُن الْ َج َزاء
ٍت ثِ َم ٍ

الس ْب ُط فَل ْ ُؼ ْبـ
ك ٰذ لِ َ
َو لَئ ِْن ُي ْب َ
ك ِّ

۞

الس َّقاء
ـك َب ُن ْو ُہ َو ِص ْن ُو ُہ
َّ
َ

ا َ ُّي َہا ال ُْم ْؤ ِم ُن ْو َن فَا ْب ُ
يا
ُ ْوا َك ِث ْ ً

۞

َو ل َْي ُ
ُ ْن َدائِ ًما عَل َْي ِہ ال ُْبكَاء

َو ُخ ُص ْو ًصا اِ َذا ا َ َتا ك ُْم ا َ َيا ِش ْيـ

۞

اش ْو َراء
ب َعــــ ُ
َ
ـع َة ٰا ِل ال َّن ِ ِ ّ

٭٭٭٭٭
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ك َو َل ال َْع َزا ُء َج ِم ْيل
َل َّ
ْب ِف ْي َ
الص ْ ُ
ك َو َل ال َْع َزا ُء َج ِم ْيل
َل َّ
ْب ِف ْي َ
الص ْ ُ

ك قَلِ ْيل
اح عَل َ ْي َ
َب ْل َبذْ ُل ا َ ْر َو ٍ

لل ا َ ْن
لل َع َّز عَ ٰل َر ُس ْو ِل ا ِ
َوا ِ

َت ْر ُن ْو َك ُم ْقل َ ُتہ َوا َ ْن َت قَ ِؾ ْيل

ْ
ك الْـ
َظ ْماٰ َن ُتذْ َبحُ ِم ْن قَ َفا َك َو َرأ ُس َ

ا َ ْع ٰل بِہ ال ُّر ْمحُ َّ
الط ِو ْي ُل َي ِم ْيل

ك ِبا لْ َع َرا ِء ُم َج َّد ٌل
َو َک ِر ْي ُم ِج ْس ِم َ

اب بِہ َص ًبا َوقَ ُب ْول
الْت َ
ُت ْس ِفي ُّ َ

قَ ْد ا َ ْو َطأ َ ْت ُہ َب ُن ْو ا ُ َم َّي َة َخ ْيل َ َها

ك ِباال ّ ِد َما ِء َت ِس ْيل
اح َ
فَ َه َو ْت ِج َر ُ

َ
ت قَ ْد َطا َل َما
َو َث َو ْت َم َن ِ
ازلُہ ال ّ ِ ْ

ا ْخ َتل َ َف ْت ِب َها ْال َ ْم َل ُك َو ْه َي ُطل ُ ْول

عِ َدا ُہ َو ٰا لُہ

ْي ُظ ًبا َو ُک ُن ْول
قَ ْد قُ ِّس َم ْت ِف ْ ِ ْ

ات فَا ِط َم َة الْ َؽ ُت ْو ِل َح َوا ِس ٌر
َو َب َن ُ

ايا َما لَ ُه َّن ُح ُم ْول
فَ ْو َق الْ َم َط َ

َوا َ َباحَ

َح ْو َز َتہ
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ْتتِہ
َوا ُذ َّل عِ ْ َ

َيق ُْو ُد ِب َس ْؽ ِي َها

ي عَلِ ُّي ِن ال َْم ْک ُب ْول
َن ْج ُل الْ ُح َس ْ ِ

َي ْم ِش ْي َوا َ ْد ُم ُعہ َت ِس ْي ُل ِب َن ْح ِرہ

َل َي ْس َت ِط ْي ُع الْ َم ْش َي َو ْه َو عَلِ ْيل

الس َما ُء لِ َخ ْط ِب َها
َه َّل َت َف َّط َر ِت َّ

ال ْال َ ْر ِض لَ ْؼ َس َت ُز ْول
َوغَ َد ْت ِج َب ُ

ت ُم َح َّم ٍد
ا َفَ َه ْل َح ِر ْي ٌم َب ْع َد َب ْي ِ

ا َ ْم َب ْع َد َدائِ َر ٍة عَل َ ْي ِہ َجلِ ْيل

ف َب َناتِہ ِم ْن ُح ْر َم ٍة
ا َ ْم َب ْع َد َک ْش ِ

الص َيا َن ِة فَ ْوقَ َها َم ْس ُد ْول
ْت ِّ
ِس ْ ُ

ار َك ُظل ْ ِم ِه ْم ل ٰ ِک ْن لَ ُه ْم
َما ا ُ
لل َت ِ

اب َط ِو ْيل
َي ْو ٌم َع ِر ْي ٌ
ض لِل ْ ِح َس ِ

ب ُم َح َّج ٍل
ِل َ َغ َّر ِم ْن ٰا ِل ال َّن ِ ِ ّ

ُي ْش ٰف لِ َع ْط َش َّ
ف ِم ْن ُہ غَلِ ْيل
الط ّ ِ

ت
ِب فَل َ ْؼ َس ِب َفائِ ٍ
ار َطا لِ ِ ِ ْ
ِبالثَّ ِ

ِو ْت ٌر ُه َنا َك َو َل َد ٌم َم ْطل ُ ْول

٭٭٭٭٭
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ي
ام الْ َح ِّق َم ْو َل َنا الْ ُح َس ْ َ
َيا اِ َم َ
لل َو َصف َْو الْ ُم ْص َطف َْي
ي
ِصف َْوةَ ا ِ
ام الْ َح ِّق َم ْو َل َنا الْ ُح َس ْ َ
َيا اِ َم َ
لل لَه قُ َّر ةُ عَ ْي
ي ْب َن عَلِ ِّي الْ ُم ْر َت ٰٰض
ا َ ْن َت َوا ِ
َيا ُح َس ْ َ
ان َح ْي
ي
ا َ ْن َ
ات ْ َواِ َذا َما َح َ
ت ُذ ْخ ِر ْ
ي ا َ ْن َت ك َْه ِف ْي َيا ُح َس ْ َ
ِِفْ َح َي ِ
اق َم ْن َتل ْ َس ُعه
اِ ْس ُمه ت ِْر َي ُ
َيا لَه ِم ْن َبا ِذ ٍل ُم ْه َج َته

ْب
يا لَه ِم ْن َصا ِب ٍر ُم ْص َط ِ ٍ
يك َ
َه ْل َت ٰرى ِمثْ َل ُح َس ْ ٍ
َان ِِفْ

َو ُظ ًب

ت ال َْو ْح ِي ا َ ْين
ي ا َ ْه ِل َب ْي ِ
ِم ْن اَعَا ِد ْ

ب ا َ ْين
ِِفْ َس ِؽ ْي ِل ا ِ
لل ِِفْ ا َ ْص َع ِ
ْب َه ْي
ب ِع ْن َده ِِفْ َّ
الص ْ ِ
ك ُ ُّل َص ْع ٍ
َك ْر َبل َ ا َ ْث َب َت َجأ ْ ًشا ِم ْن ُرعَ ْي
َو ِب َن ْب ٍل َر َشق ُْوا ِم ْن ك ُ ِ ّل عَ ْي

اح
ا َ ْث َخ ُن ْو ُه
ِب ِر َم ٍ
قَ َتل ُْوا ِس ْب َط َر ُس ْو ِل ا ِ
لل ِِفْ
ات ال ُْم َصا
َيا لِ ُح ْز ِن الْ َفا ِط ِم َّي ِ

َك ْر َب َل ٍء َو ْه َو ِِفْ ا َ ْع َط ِش غَ ْي
اش ْو َرا ِب َب ْي
ات َع ْن ُه َي ْو َم عَ ُ
َب ِ

َوا ُ َوا لِ ْي ُ
ُ ْم
ل َْم َي َز ْل َي ْهم ِْي عَ ٰل ُس ْو ِحكُم

ِب َو َل ٍء َخا لِ ٍص ِم ْن ك ُ ِ ّل َم ْي
ي اِ ْث َر غَ ْي
لو ِة ا ِ
لل غَ ْ ٌ
ِم ْن َص ٰ

اِ ّنَه ا َْح ٰرى ِباَ ْن
ِباَ ِِب ْ ا َ ْن َت َو ا ُ ِّم ْي َيا ُح َس ْي
ب الْ ُم ْص َط ٰف
ا َ َنا َيا ٰا َل ال َّن ِ ِ ّ
َن ْف ِد َيه

َم َو ِالَّ

ال ِّر ٰٰض

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

ار َو لُ َج ْي
ِب ُنف ُْو ٍس َل ُن َ
ض ٍ
ي َو ِب َع ْي
َو ِباَ ْهلِ ْي
َو ِب ُولْ ِد ْ
ب لَ ُ
ُم َل َع ْب ُد عَ ْي
َع ْب ُد َغ ْي ٍ
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اح َس ْؼ ًنا َو َما َن ِس ْي ُت ُح َس ْؼ َنا
َي ُ
اح َس ْؼ ًنا َو َما َن ِس ْي ُت ُح َس ْؼ َنا
َي ُ

لل َح ْؼ َنا
ق َْد َتل َ َّق ْي َت ِِفْ ِر َٰض ا ِ

ك ال ّ ِد ْيـ
َخ ِس َر ال َْبائِ ُع ْو َن ِِفْ قَ ْتلِ َ

َاب َو ْرقًا َو عَ ْؼ َنا
ـ َن ِب ِم ْلِ ال ِّرك ِ

ي
ل َْه ُف َنف ِْس ْي َل َي ْنق َِض ْي لِ ُح َس ْ ٍ

َو َذ ِو ْي ِه َو َص ْح ِب ِہ ال ُْم ْص َط َف ْؼ َنا

عَلِ ٍّي

ي َدفْ َع ال ُْه َو ْي َنا
َس َّن لِ ْل َ ْك َر ِم ْ َ

ي َج ْم َرةٌ لِ ِذ ْك َرى َّ
الط َه ٰاری
ك َِب ِد ْ

ب َو ُسك َْؼ َنا
َب ْع َدہ ِمثْ َل َز ْي َن ٍ

ب َو َساق ُْو
ا َْح َرق ُْوا َخ ْي َم َة ال َّن ِ ِ ّ

ال َس َر ْي َنا
ُه َّن َح ْس ٰری ع َٰل ِج َم ٍ

ف َج ْم ٌر
ي ِم َن ال َّتل َُّه ِ
فَ ُف َؤا ِد ْ

ي عَ ْؼ َنا
َو ُد ُم ْو ِع ْي َت ْج ِر ْ
ي ِم َن ال َْع ْ ِ

ك َْم ا َ َرا ُد ْو اِ ْطفَا َء ُن ْو ٍر ُي ِر ْي ُد

لل اِ ْت َما َمہ فَاَ ّٰن
ا ُ

لِ َعلِ ٍّي

ِل
ِ ّٰ ِ

َد ُّر

َوا َ ْي َنا

ِب َعلِ ٍّي

اب ِد ْي َن َوال ّ ِد ْي ِن َز ْي َنا
ك َ
َان لِل َْع ِ

ِْي
َو َس َي ْج ِر ْ
ي اِ َل الْ ِق َيا َم ِة ف ْ ِ ْ

َو ِبہ ق َْد َي ِق ُّر ا َ ْح َم ُد عَ ْؼ َنا

َح ِف َظ

لل
ا ُ

ُن ْو َرہ

٭٭٭٭٭

1152

اب الْ ُج ْون
ك ا َّ
َيا َط ُّف َح َّؼ ْت َ
لس َح ُ
اب الْ ُج ْون
ك ا َّ
َيا َط ُّف َح َّؼ ْت َ
لس َح ُ

ك َّ
الد ْم َع َو ْه َو َه ُت ْون
فَ َنث َْر َن ِف ْي َ

ات ال َْم ُش ْو ِق ع ََل ال َّن ٰوی
ي َت ِح َّي ِ
ُت ْه ِد ْ

ي ُت ِب ْي
َو ِب َما ُي ُِ ُّن ِم َن الْ َح ِن ْ ِ

ي ِب َع ْر َص ٍة
َش ْو ِِق ْ لِ َت ْع ِف ْ ِ
ي الْ َج ِب ْ ِ

الس َما ِء قَ ِط ْي
ِف ْي َها َم َلئِ َك ُة
َّ

ب َن ْ
ُ َه ًة
َما َج َّن ُة الْ ِف ْر َد ْو ِس ا َ ْط َي َ

ي َد ِف ْي
ِم ْن ُت ْر َع ٍة ِف ْي َها الْ ُح َس ْ ُ

الس َوا َد ش ًَج لَہ
ا َل َْؽ ْي ُت ق َْد ل َِؽ َس َّ

َو َب ٰ
الد ْين
ُی ِباَ ْر َب َع ٍة عَل َْي ِہ
ِّ

ِر ْي ُع ْوا ِباَ ْر ٍض ل َْم ُي َرعْ ِِفْ َب ْط ِن َها

ي ا َ ِم ْي
َو ْح ٌش َو َل ال َْبل َُد ْال َ ِم ْ ُ

ات ا َ ْح َم َد ُح َّس ًرا
ل َب َن ُ
ل َّمَا ُح ِم ْ َ

فَ ْو َق ال َْم ِط ِّي َج ٰری ل َُه َّن ُش ُئ ْون

ان َص ْف َح َة َخ ّ ِدہ
ا َ ْد ٰؼ ل ََها ال َْم ْر َج ُ
َو َب ٰ
ُی عَل َْي َها الل ُّ ْؤلُ ُؤ ال َْم ْك ُن ْون
٭٭٭٭٭
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َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
ي َي ُد ْوم
الْ ُح َس ْ ِ
َي ُز ْو ُل َو ل ٰ ُِ ْن

ِش ْي َع َة الْ َح ِّق لِل ْ ُح ْز ِن ق ُْو ُم ْوا
ُح ْز ُن ِس ْب ِط ال َّر ُس ْو ِل َي ُد ْوم

ِش ْي َع َة الْ َح ِّق فَا ْب ُ
ُوا الْ ُح َس ْؼ َنا

َان لِل ْ َح ِّق عَ ْؼ ًنا
َذ َ
اك َم ْن ك َ
ق َْد قَ ٰٰض ِب َّ
الش َها َد ِة َد ْي ًنا

اس
ي ِص ْن ِو ُم َو ِ
َوا ْذ ُك ُروا َخ ْ َ
لِل ْ ِف َدا ِء ك ََط ْو ِد
َبا ِذ ًل

َو َرأ ْ ِس

اِ َّن
ك ُ ُّل

ِذ ْك َر
ُح ْز ٍن

َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

ِبال ُّنف ُْو ِس عَل َْي ِہ افْ َت ُد ْوا اِ ْذ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

ق َْد فَ َدا ُہ

ِباَ ْي ٍد

أس
َان ِبا ل َْعف ِْو َو َّ
ْب َر ِ
الص ْ ِ
ك َ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

َوا ْذ کُروا َّ
اِ ْب َن َن ْج ِل عَلِ ِي
اك ال َّت ِق َّيا
اب َذ َ
الش َ
ُ
ي َم ِر َّيا
فَ َسقَا ُہ
ان َب ْع َد ِج َہا ٍد
َج َ
اء َع ْط َش َ
الْ ُح َس ْ ُ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
عَلِ َّيا

ي َي َد ْي ِہ
َوا ْذ ُك ُروا ال ّ ِط ْف َل َب ْ َ
ض َّرجَ ِب َّ
الد ِم ُظل ًْما
ق َْد َت َ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

عَل َْي ِہ

ام
َن ْجل َہ
َو َّ
الس َہ ُ
َان ا َْص َغ َر َن ْج ٍل ل ََد ْي ِہ
ك َ
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قَ َتل ُو ُہ
ل َْه ُف َنف ِْس ْي عَل َْي ِہ َو ل َْه ِف ْي
َو َت ٰل فَ ْو َق ُر ْم ٍح
ف
اح َوا نِ َسا ُہ
ِب َط ّ ِ
اس َؾ َب ُ
َو ْ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
ال ُْع َداةُ

ِب َع ْنف

ف
لِ َك ْہ ِ

ا َْظ ِہ ُروا الْ ُح ْز َن ا َ ْه َل ال َْو َلء
ي ق َْد
ِس َّيما ِس ْب ُط ٰط ٰہ ال ِّْذ ْ

ال ِِفْ َك ْر َب َلء
َوا ْذ ُك ُروا الْ َح َ
اق ِِف الْ َح ِّق ك ُ َّل فَ َناء
َذ َ

الص ُد ْو َرا
ي ُّ
ا َْض ِر ُب ْوا ِب ْ
ال ِ َيا ِد ْ
ُث َّم ق ُْول ُْوا ُح َس ْؼ ًنا لِ َت ْح ُظوا

َوا ْنث ُُروا َّ
الد ْم ِع
ِبال َّن ِع ْي ِم ق ُُص ْو ًرا

َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

ُح ْز ًنا ُنثُ ْو َرا

َو ُح ْو ًرا

ْْب ُسؤل
َن ْسا َ ُل ا َ
لل ا َ ك َ َ
لل َصف ِْو ال َجل َْيل
َدا ِعي ا ِ

ِس ْب ِط ال َّر ُس ْول
َو ِب ُح ْر َم ِة
ف لِ ِد ْي ٍن
لِ َبقَا ٍء
ل َس ْي ٍ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
٭٭٭٭٭
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اِل َْؽ ُس ْوا

اب
ثِ َي َ

ال ُْبكَاء

ق َْد َجا َء َم ْو ِس ُم ال َْع َزاء
اب ال ُْبكَاء
اِل َْؽ ُس ْوا ثِ َي َ
َيا َش ِہ ْي َد ا َ ْر ِض َك ْر َب َلء
َوا ْن ُش ُروا ِب َص ْو ِت ال ِّن َداء
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

ا َ ْب َنا َء َر ْو َض ِة

الْق ُْر ٰا َن

ان
ا ُْح ُ
ض ُروا لِ َّدا ِعي ال َّز َم َ
ف ال ُْه ٰدی
ان َس ْي ِ
ِم ْن لِ َس ِ

ان َك ْر َب َلء
اس َم ُع ْوا َب َي َ
َو ْ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

َوكَذَ ا َج َوا ِد
ض ُه ْم َيق ُْو ُل
َب ْع ُ

ي
الْ ُح َس ْ َ

َش ْي ُخ ُه ْم
اس َم َها
ْ

قَائِ ًل

َجاء
اِ ِّن

َما ِكثًا

ِبا َ ْر ٍض

ض ُه ْم
ار َية
َب ْع ُ
َم ِ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
َك ْر َب َل

َت ْع ِر ْيف َُها
ض
ا َ ْر ُ

َيق ُْو ُل

َك ْر ٍب

َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

ي ِم ْن ُم َح َّر ٍم َم ٰٰض
ِح ْ َ
َو ا َ ْن َبا ِءہ
ي
لِل ْ ُح َس ْ ِ

َس ْب َع ٌة

َحا ِك ٌم

ِب ُحك ٍْم
ِب َم ْن ٍع

َو َدع

َن ْؼ َن َوا
ٰهكَذَ ا

َو َب َل

قَ ٰٰض
لِ َما َء
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ق َْد َرأی ِب َقل ٍْب َح ِز ْي َن
ي
َي ْو ُم عَ ُ
اش ْو َرا َء ال ُْم ِب ْ َ
ُص ِر ُع ْوا ِبا َ ْر ِض َك ْر َب َلء
اب ا َ ْه ِل الْ ُِ َساء
ا َ ْص َح َ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
َوكَذَ ا

َع ْونِ ُہ ْم

َب ُن ْو
كَذَ ا

فَا ِط ٍم

ُم َح َم ٍد

َاس ٍم
ِمثْ َل
َج ْعف ٍَر َو ق ِ
َج َعل ُوا ُر ُؤ ْو َس ُہ ْم ِف َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

َت ْطل َُب
السقَا ِء
ي َما ا َ َت ْت َس ِك ْؼ َن ٌة
ِح ْ َ
ِب ِّ
َض ْي َغ ِم الْ َو ٰ
ب اللِ ّ َواء
غ
ق َْد فَ ٰدی ك َ
َع َّب ُ
اس َصا ِح ُ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
ْْبا
اَ ك َ ً

َش ِؽ ْي َہ

ُم ْص َط ٰف

َماء

ِب ُر ْم ٍح
َظا لِ ٌم
ـ ْہ ِر ق َْد ا َ َبا َنا اِ ْذ َم ٰٰض

ِس َّر ُرؤ َي ِة الْ َخ ْم َس ِة ُّ
الطـ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا

َر ٰؼ

ْتي
فَ ْو َق
َش ْم ٍس ك َُم ْش َ ِ
الس َماء
َضا ِحكًا ع َٰل اِ َل َّ

َيا عُل َُّو ق َْد ِر ا َْص َغ ِر
ُح ْر َمل َة
َر َما ُہ
َس َہ ًما
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
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اش ْو َراء
َيا لِ َع ْص ِر َي ْو ِم عَ ُ
ات َوال ِّن َساء
َز ْي ُنہ
ام
َو ّدَعَ
َوكَذَ ا ال َْؽ َن ِ
ْال ِ َم ُ
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
َان
ك َ

ا ُ ْن ُظ ُروا
ك َْي َف

فَا َ ِد ْم ُہ
اِ َّن

لِل ْ َجفَا َء

اِ ْن ِت َہاء

اِ ٰل

ُمف َّ
َض ٍل

ُي ِر ْي ُ
ُم ِب َس ْج َد ٍة
ق َْد
َج َّز َرأ ْ َسہ ِم َن الْ َقفَا

َر َّب
ق َْولُہ

ال َْو ٰری

ك َك ْر َب َل
َما َيف ُْوحُ ِم ْس ُ
حسي تو حسي چهے َكفَا

َظا لِ ٌم ِب َس ْج َد ٍة
َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
َشفَا َع ًة

َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا َيا ُح َس ْؼ َنا
٭٭٭٭٭
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ا َ َبا َح َس ٍن
ا َ َبا َح َس ٍن

ي ال َّن ِذ ْي ِر
َيا َن ِظ ْ َ

ال َّن ِذ ْي ِر

يا
َو ل َْو َل ُو ُج ْو ُد َك فَ َ
ات ال َّن ِظ ْ َ

اج
َو َيا ق ََم ًرا َب ْع َد َذ َ
اك ا ِّ
لس َر ِ

يا
يا َب َدا للِ َّد َيا ِج ْي ُم ِب ْ ً
ُم ِن ْ ً

ي
ب ال َْب ِ ّؼ َن ِ
ات الَّ ِذ ْ
َو َيا َصا ِح َ

يا
ُي ِر ْي َنا َن ِع ْي ًما َو ُمل ْ ً
ك ك َِب ْ ً

ي
ا َ ِج ْر َع ْب َد َك ال ُْم ْس َت َ
ام الَّ ِذ ْ
ض َ

يا
ا َ ٰت بِ َ
ك َم ْو َل ال َْو ٰرى ُم ْس َت ِج ْ ً

ِف ْيُم

ي اِل َْي ُ
يا
ار ْ
ْْب ِ
ف ََج َ
ُ ْم فَ ِق ْ ً
اب ال َ َ

ل ُم ِع ْؼ ًنا َو ِلَّ ا ْل ِ ل ٰ ِه
َو ُك ْن ْ

ع ََل َّ
يا
الظا لِ ِم ْ َ
ل َن ِص ْ ً
ي َو ُك ْن ِ ْ

ُّ
الط َغا ِة ال ُْب َغا ِة
ار
َو َخ ِّر ْب ِد َي َ

َو َد ِّم ْر

ي
َيا َن ِظ ْ َ

َوا ُ ْخ ِرجَ ِم ْن ا َ ْر ِضه

اِل ٰ ِه ْي

َشف َْع ُت ِب ٰهذَ ا ال َْو ِّص ِي

يا
ي ُهم َو َّ
الص ِغ ْ ً
ك َِب ْ َ

فَ َش ِ ّف ْع َش ِف ْي ِعي ا َّ
يا
لس ِم ْي َع ال َْب ِص ْ ً

٭٭٭٭٭
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________________________________________

 .3اَغِ ْؼثُ ْوا

 .3اَغِ ْؼثُ ْوا

 .1اَغِ ْؼثُ ْوا

ب اَغِ ْؼثُ ْوا
ا َ َيا ٰا َل ال َّن ِ ِ ّ
اَغِ ْؼثُ ْوا َيا َم َو ِالَّ ُس ْر َع ًة
يہ
اَغِ ْؼثُ ْوا َع ْب َد ك ُْم اِ َّن َس ْ َ

 .6ا َ ِغ ْؼثُ ْوا َوا َْس ُر ْوا ُج ْن َد ُن ْص َرتِك ُْم فَق َْد

 .0ا َ َل َر ْح َم ًة َيا ٰا َل َم ْن ُه َو َر ْح َم ًة
الر ٰٰض
يا َيا َب ِِن ال ُْم ْر َت َٰض ِّ
 .4ا َ َض َّل َك ِث ْ ً

 .4اِ ٰل ك َْم اِ ٰل ك َْم َيا َب ِِن ال ُْم ْص َط ٰف لَ ُ
ُ ْم
َار فَاِ نَّہ
َ .4م َو ِالَّ
ُسل ُّ ْوا ذَا لْ َفق ِ

َ .4ل َ ْن ُت ْم َو َر ِّب الْ َخل ْ ِق ِِف الْ َخل ْ ِق ِس ُّرہ
ُ ْو ُن ْوا عِل َّ َة الْ َخل ْ ِق ل َْم َي ُ
َ .35و ل َْو ل َْم َت ُ
ُ ْن

ُضل ُْوا
اء ا ِ
لل َو ُّ
الر ْس ُل ف ِ ّ
ِ .33بك ُْم ا َ ْن ِؽ َي ُ
اب عَل َْي ُ
ُم
َ .33ب ِِن ال َْو ْح ِي ك َْم ا َ ْث ًَ الْ ُِ َت ُ
َ .31و َم ْج ُد كُم َيا ٰا َل ٰط ٰہ ُم َؤثَّ ٌل
ُ .36م َوالِ ْي ُ
ب
ُم َيا َصف َْوةَ ا ِ
لل َط ِّي ٌ
اب اِ ْي َما ًنا ِبك ُْم ِب ِنفَا ِقہ
َ .30و َم ْن َش َ
( )3عَل َْي ُ
ب
ُ ْم لل َّن ِ ِ ّ

۞
۞

۞

۞

۞

۞

۞

۞

۞

۞

۞
۞

۞

۞

۞

ُخذُ ْوا ك ُ َّل
َو َل َت ْم َہل ُْوا

ات ِبا لْف ََسا ِد َي ِع ْيث
عَ ٍ
ِِفْ ُن ْص َر ِت ْ َو َت ِر ْيثُ ْوا

اِ ٰل ُس ْو ِحك ُْم َيا َسا َد ِت ْ لَ َح ِؿ ْيث
ي ُب ُع ْوث
ا َ َح َ
اط ْت ِب َنا لِل ُْم ْب ِغ ِض ْ َ
َب ِع ْيث
ي
ُم َش َّخ َص ًة
لِل َْعا لَ ِم ْ َ

َي ُع ْو ُق َو َن ْس ٌر ا َ ْخ َؽثَا َو َي ُغ ْوث
ار ل ُُب ْوث
َي ُط ْو ُل ِب َك ْہ ِ
ف ْال ِ ْس ِؾ َت ِ
ار ُم ال َْما ِض ْي ِس َوا ُہ ا َنِ ْيث
ُه َو َّ
الص ِ

ف َُط ْو ٰب لِ َم ْر ٍء َظ َّل َع ْن ُہ َي ُب ْوث
لِ َش ْي ٍء ِم َن ْال َْش َيا ِء ق َُّط ُح ُد ْوث
ار َو ِش ْيث
ِبك ُْم ٰا َد ٌم َح(اَ) 3ز الْ َف َخ َ
ي َح ِد ْيث
َوا َ ْث ًٰ لِ َخ ْ ِ
ي ال ُْم ْر َسلِ ْ َ

قَ ِد ْي ٌم َو َم ْج ُد ال َْما ِج ِد ْي َن َح ِد ْيث
ُم َعا ِد ْي ُ
ام َخ ِؽ ْيث
ُم َش ُّر
ْال َ َن ِ
َي ِمثْ ُہ ك ََما الْ ِملْحَ الْ ِم َيا ُہ َت ِم ْيث
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ض الْ َحجَّ ا ْم ُر ٌؤ َن ْح َوك ُْم ف ََل
َ .34واِ ْن فَ َر َ
 .34غ ُُي ْو ُث ال َّن ٰدی ا َ ْن ُت ْم َوا َ ْن ُت ْم ُب ُح ْو ُرہ

ْت ُتم
اس َؾ َ ْ
 .34اَق َْم ُت ْم ُدعَاةَ الْ َح ِّق ل َّمَا ْ
ارك ُْم
اس ِؾ َت ِ
َ .34و ل َْو َل ُهم َي ْسق ُْو َن ُط ْو َل ْ

ُ .35دعَاةُ ُه ًدی ِِفْ ق َْص ِر اِ ْط َل ِقك ُْم ل َُه ْم
لل َت ْس ِق ْي ُر ُب ْو َعك ُْم
ي َصل ٰو ِة ا ِ
 .33غ ََوا ِد ْ

۞
۞

۞

۞

۞

۞

ال ُم ْح ِر ًما َو ُرف ُْوث
ف ُُس ْو ٌق ِج َد ٌ
َاب ِِف ال َْو ٰ
غ َو ل ُُي ْوث
َو ٰا َسا ُد غ ٍ
الر َشا ِد ا َ ثِ ْيث
ِب ُسق َْيا ُهم َن ْب ُت
َّ

لَ َج َّف ْت ُز ُر ْوعٌ
اس َت ْو َد ْع ُت ُم ْو ُہ ُمك ُْوث
ك ََما ا َ ْن ُت ُم ْ
َم َدی َّ
ث ال ِْب َل َد َي ِغ ْيث
الد ْه ِر َما الْ َغ ْي ُ

٭٭٭٭٭
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ٰ .3ا ُل

ٰط ٰه

َم َنابِـ ُع

ٰا ُل

ٰط ٰه

ْْبك َات
ال َ َ

َم َنا ِبـ ٌع

ِْي
ب ا ِ
لل ْ
يظ َه ُر ا ُ
لل ف ْ ِ ْ
ُ .3ح ُج ُ
ُ .1ه ْم ا ُ ْو لُو الْ ِعل ِْم َل ِم َرا َء ل ََد ْي ِه ْم

اث
َو ِغ َي ُ

ي ْو َن
فَ ُ ُ

ام ِِفْ الْ ُ
ُ ُر َبات
اْل َ َن ِ
ات َوال ُْم ْع ِج َزات
ْالٰ َي ِ

اض ِم َن ُّ
الد ُه ْو ِر َو ٰات
عِل ُْم َم ٍ
ب الْ َج َف َنات
َه ِ
اش َم الْ َخ ْ ِ
ي َصا ِح َ

ُ .6ك َرما ٌء َي ْن ُم ْو َن َش ْؼ َب َة َح ْم ٍد
ف َوالْـ
َ .0و ِر ُث ْوا ِم ْن َج َّد ْي ِه ُم ال ُْم ْص َط َ ٰ

ات َوال َْم ْك ُر َمات
ُم ْر َت َٰض ال َْم ْف َخ َر ِ
ِم ْن عَ َؾ َبات
ِل
لَثْ َم َها َيا ِ ّٰ ِ
َر ِّبه كَلِ َمات
ِم ْن
َتل َ ّٰٰق
َص ْف َوةُ
ايات
َّ
اي ُة الْ َغ َ
الصف ِْو غَ َ

ك ُط ًّرا
ات َت ْر ُج ْو ال َْم َلئِ ُ
 .4عَ َؾ َب ٌ
َ .4ه ْل تل َ ّٰٰق ِس َوا ُهم ٰا َد ٌم ل ََّما
ِِن َّ
ام ال ُْم َف ّٰدى
ب ْال ِ َم ُ
 .4م ْ ُ ُ
الط ِي ُ
ي
 .4ا َ ْن ُتم َمل ْ َجِئِْ َو ا َ ْن ُت ْم َم َل ِذ ْ

اب اْل ُ ُم ْو ِر َوال ُْم ْع ِض َلت
ِِفْ ِص َع ِ
َات َت ُ
ُ ْو ُن ا َ ْو َس َك َنات
َح َرك ٍ

ي عَل َْي ُ
 .35اِ ْع ِت َما ِد ْ
ُم َدائِ ًما ِِفْ
ى َيا
ِ .33بكُم ُي ْر َت ٰج َن َجاةُ ال َْو َر ٰ
 .33ا َ ْر َت ِج ْي ا َ ْن ُي َب ّ ِد َل ا ُ
لل َر ِ ِّب ْ
َ .31يا َب ِِن ال ُْم ْر َت ٰٰض عَلِ ٍّي ُخذُ ْوا ك ُ َّل
َ .36و َت َق َّب ْل ِب ِه ْم اِل ٰ ِه َي ِم ْن ا َ ْهـ

 .30خ َّ
ُص ٰط َه ال ِّر ٰٰض َو غ ُُّر َب ِن ْي ِه

ْْبك َات
ال َ

ٰا َل ٰط َه

ال ِّر ٰٰض ِم َن ال َْهلَكَات
ِب ُح ِّبك ُْم َح َس َنات

ات ْ
َس ِ ّؼ َئ ِ
َع ِن ْي ٍد َي ْب ِغي الْ َف َسا َد َو عَات
الصل ََوات
ام َو َّ
ـ ِل ال َْول َ ِء ِّ
الص َي َ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

الصل ََوات
ِم ْن اِل ٰ ِه الْ ِع َبا ِد ِب َّ
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.3

.3

.1

ك ِِف الْ ُج ُم َعة
اِل ٰ ِه ْي َسأَلْ ُت َ
اِل ٰ ِه ْي َتف َّ
َض ْل عَل َ َّي ِباَ ْن َصا
ِن ِم َن الْ ِعل ِْم ِِفْ َدا
َوا َ ْن َت ْر ُزقَ ِ ّ ْ

َ .6وا َ ْو ِع ال َْمقَا لَ َة ِِف ا َّ
لس ْم ِع َوالْ َقل ْـ
ِم َّم ْن اِ َذا
ِن
َ .0و َل َت ْج َعل َ ِّ َ

اءہ َطا لِ ًبا
َ .4و َل َم ْن اِ َذا َج َ
ف ال ُْه ٰدی
َاء لِ َس ْي ِ
َ .4و َط ِّو ْل َبق ً
َ .4و َج ِّم ْع

ل ََد ْي ِہ

َم َس َّرا تِہ

ال ُْم ْص َط ٰف

ِ .4ب َح ِّق
 .35اِل ٰ ِه َي َص ِ ّل ع َٰل ا َ ْح َم ٍد َوالْـ
َ .33و ٰا لِ ِه َما ِمثْ َل ِخلِ َّك َو ْالٰ
د ِن
ُم َح َّم ِ

ي
لوةُ ْالِل ٰ ِہ الَّ ِذ ْ
 .33عَل َ ْ ِ ْ
ْي َص ٰ

۞ ُم َب َّد َد َش ْملِ ْي ِباَ ْن َت ْج َم َعہ
۞ لِ ًحا ِم ْن ُدعَائَِ ا َ ْن َت ْس َم َعہ

۞ ِر ُد ْن ًيا َو ٰا ِخ َر ٍة ا َ ْنف ََعہ
ـب َها ِم ْن ك ََل ِم ال ُْه ٰدی ا َ ْن َج َعہ
۞
ِ
۞ َجفَا ُہ ا َ ُخ ْو َر ِح ٍم ق ََط َعہ
۞ ا َ ُخو الْ َح ِّق َع ْن َح ِقّہ َم َن َعہ
الس َعة
۞ َوعَ ِّي ْش ُہ عَ ْؼ َش ال َّر َخا َو َّ
۞ َم َدی َّ
الد ْه ِر َما ا ْخ َتل ََف الْ ُج ُم َعة

ت الْ ِک َسا ِء َم َعہ
َان َت ْح َ
۞ َو َم ْن ك َ
ي عِل َْمہ ا َ ْو َد َعہ
۞ َـو ِص ِّي الَّ ِذ ْ
۞ ِل ُي ْس َم ا ْب َر ِه ْي َم َو َم ْن َت ِب َعہ
ال َس َعة
۞ ا َ َتاحَ ل َُه ْم ِِف ال َْم َع ِ ْ

٭٭٭٭٭
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ار ُك ْم َل ِم َعة
َ .3يا ٰا َل ٰط َہ ِّ
الر ٰٰض ا َ ْن َو ُ
 .3ا َ ْن ُت ْم َب ُنو ال ُْم ْر َت ٰٰض ا َ ْب َنا ُء فَا ِط َم ٍة
ار َس ْي ٰط ٰہ ُ ،ش ُئ ْو ُن ُہ َما
 .1ا َ ْن ُت ْم َب ُن ْو فَ ِ
ي َش ِه ْي َد َّ
ف َوالِ َدك ُْم
الط ّ ِ
َ .6ن ْبُِي الْ ُح َس ْ َ
السا ِمي الْ َجلِ ْي ِل غ ََدا
ضلِك ُُم َّ
َان فَ ْ
 .0اِ ْيق ُ

ا َ ْن َوا ُء ُج ْو ِد كُم ع ََل ال َْو ٰری َها ِم َعة
ُ ْم ا َ ْص َب َح ْت ِش ْي َع َت ُ
َر ْح َم ُت ُ
اس َعة
ُ ْم َو ِ
ا َ ْض َح ْت لِ ِض ّ ِد ِه َما
فَل ْ َؾ ْن ُظ ُر ْوا َسا َد ِت ْ

ار َعة
ُم ْو ِج َع ًة َص ِ
از َعة
ا َ ْد ُم َع َنا الْ َج ِ

ات الْ ِع ٰدی ُج َّن َؾ َنا ال َْما نِ َعة
ِم ْن َه َج َم ِ

َت ْج َع ُل ا َ ْد ُم ُعك ُْم
ا َ ْع َما ُل ا َ ْت َبا ِعك ُْم
ي ُم َوالِ ْي ُ
ُم
ار ا َ ْو ُج ِہك ُْم َت ْہ ِد ْ
ا َ ْن َو ُ
ِم ْن ُ
َاس ِم َّ
ب َد ْع َو ُتہ
ُ ْم ا َ ُبو الْق ِ
الط ِّي ُ

َهائِ َم ٌة َضائِ َعة
َي ُهم َج َّم ٌة
غُْ
ُت ْن ِج ْي ُنف ُْو ًسا ا َ َت ْت َنا ِد َم ًة َطائِ َعة

ب الْـ
ال اِ ٰل َط ِّي ِ
ُ .33ت ْخ ِ ُ
ْبك ُْم َسا َد ِت ْ َم ِ ْ
ي َت ْخ ِد ُم َخ ْي َم َت ُہ الْـ
َ .31يا ل َْي َ
ت َي ْو ًما َي ِد ْ

از َعة
َع ْص ِر اِ َما ِم َي ِم ْن ا َ ْش َو ِاِق َ ال َّن ِ
ـعل َْيا َء َت ْرفَ ُع َہا ِب َح ْبلِ َہا َرا ِق َعة
َ

.4

.4
.4
.4

ي ق ََوا ِفل ُ َنا
َ .35ت ْس ِر ْ
ف ِب َہا
َ .33ن ْظ َرةَ ل ُْط ٍ

ا َ ْنف َُس َنا ُد َر ًرا
ِب ُح ِّب ُ
ُ ْم َز َه َر ْت

َاص َدةً َن ْح َوك ُْم
ق ِ
ي ال ُْو ُر ْو ِد ا َ َيا
ِح ْ َ

َاسك ُْم َس َّب َح ْت ُت ْس ِبحُ ا َ ْنف َُس َنا
 .36ا َ ْنف ُ

ي
اِ ْذ عَ ْ ُ
ا َ ْض َح ْت

َر ْح َم ِتك ُْم َت َرق َْرق َْت َدا ِم َعة
ِبہ ُك ُؾ ًبا ُم ْؽ َي َّ
اص َعة
ض ًة َن ِ

ا َ ْع َل َم ُح ِّبكُم
َسا َد َت َنا َن ْظ َرةً

ي َها َرا ِف َعة
ِِفْ َس ْ ِ
َرا ِح َم ًة َشا ِف َعة

اب َعة
ُت ْو ِصل ُ َہا َساح َ
ِل الْق ُْد ِس ِبہ َر ِ
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ضل ُ ُ
َت
ُ ْم ُص ْو َرةَ ق ُْد ٍس َزك ْ
َ .30ي ْن ِظ ُم َہا فَ ْ
ِم ْن ُدعَاتِكُم
 .34ا َ ْطل َ ْق ُتم ا ُ َم َنا ًء

ِحك َْم ُة ا َ ْي ِد ْي ُ
ُم َجل َّ ْت لَ َہا َصا نِ َعة
ْتك ُْم َطل َُع ْوا كَا َ ْن ُج ٍم َطا لِ َعة
ِِفْ َس ْ ِ

 .34ا َْش ُك ُرك ُْم اِ ْذ ِب ِع ْي ِد الْ ِف ْط ِر َش َّرفْ ُت ُم ْو
ْت ِت ِہ الْـ
ب َّ
الصل ٰو ِة ع َٰل ٰط ٰہ َو ِع ْ َ
ُ .34س ْح ُ

اب َعة
اَف َْل ُك ٰه ِذ ْ
ي غ ََد ْت ِل َ ْم ِر ِه ْم َت ِ

َ .34س ْي ُف ال ُْه ٰدی ِم ْن ُہم َش ْم ٌس ا َ َضا َء ْت ِب َما

ار ِه ْم
َحا َز ْت ِباَ ْن َو ِ
ار ْي َف ِم ْن
َنا ِب َت َش ِ

٭٭٭٭٭

از َغ ًة َسا ِط َعة
َب ِ
ِط ْؼ ِبكُم َشائِ َعة
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َيا َح َّبذَ ا َش َج ٌر ِِفْ ال ُخل ْ ِد ُذ ْو َث َمر
رويش ين جميط ٌا رشبة چھكاكے -ھت ككت ا ابَات پڑےه

َ .3يا َح َّبذَ ا َش َج ٌر ِِفْ ال ُخل ْ ِد ُذ ْو َث َمر

ما ِمثْل َه رأ َ
ى فَ ْو َق اْل َْر ِض ُذ ْو َب َصر
َ
َ ٰ

 .3ا َل ُْم ْص َط ٰف ا َ ْصل ُه َوالْ َح ْم ُل فَا ِط َم ٌة

ُث َّم الل َّ َقاحُ عَلِ ّي ٌ َس ِّي ُد

ان ِس ْب َطا ُه لَه َث َم ٌر
َ .1وال َْه ِ
اش ِم َّي ِ

الش ْي َع ُة ال َْو َر ُق ال ُْمل ْ َت ُّف ِبا ل َّْش َجر
َو ِ ّ

َ .6ح ًّقا ل َُه ْم ا َ ْن َي ُ
ُ ْو ُن ْوا ِِفْ غَ ٍد َم َع ُه ْم

ِِفْ َج َّن ِة الْ ُخل ْ ِد َم ْس ُر ْو ِر ْي َن ِبا َّ
لظفَر

اء ِبه
َال َر ُس ْو ِل ا ِ
ٰ .0هذَ ا َمق ُ
لل َج َ

ال ِم َن الْ َخ َْب
ا َ ْه ُل ال ِّر َواي ِة ِِفْ ال َْع ِ ْ

ِب ا َ ْر ُج ْو ال َّن َجاةَ غ ًَدا
 .4اِ ِ ّنْ ِب ُح ِّ ِ

َوالْف َْو َز ِِفْ ُز ْم َر ٍة ِم ْن ا َْش َر ِ ال ُّز َمر

از لِ َنا
َ .4يا نِ ْع َم َة ا ِ
لل ُحلِ ّ ْي ِِفْ َم َن ِ

لل ِم ْن َجاَر
او ِر ْي َنا َرعَ ِ
اك ا ُ
َو َج ِ

ار َك ٍة
ُم َب َ

الس ْع ُد َي ْخ ِد ُم َنا ِِفْ ٰه ِذ ِه َّ
الدا َر
َو َّ

ام
اس َتق ِْبلِ ْؼ َنا ِباَ َّي ٍ
َ .4و ْ

٭٭٭٭٭

ال َْب َشر
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َ .3يا َص َباحَ الْ َخ ِم ْؼ ِس ا َ ْه ًل َو َس ْہ ًل
ي عَ ِؾ ْي ٌد ۞
 .3ا َ ْن َ
ت ِع ْي ٌد لِل ُْم ْؤ ِم ِن ْ َ
۞

ض َل
َزا َد َك ال َْوا ِح ُد ال ُْم َه ْي ِم ُن فَ ْ
ك َش ْم َل
ِِن ِف ْي َ
َج َم َع ال ّ ِد ْي ُن م ْ ُ
كُل َّ َما اَق َْب َل الْ َخ ِم ْؼ ُس َو َو ّٰل
َو ِب َها الْ ُح ْو ُر ِِف ال َْمقَا ِص ِر ُت ْج ٰل

.1

ن ۞
ار َج َّن ِة عَ ْد ٍ
َن ْح ُن َن ْج ِ ْ
ِن ثِ َم َ

.0

ْت َّوی ْال َْر َواحُ ِم ْن َها ِب َما ٍء ۞ ُه َو ا َ ْش ٰف
َت َ َ
ي
ب ال َْع ْصـ ۞ ـ ِر ا َ ِم ْ ُ
ُر ْت َب ٌة َخ َّص َنا ِب َها َصا ِح ُ
ٰ
ام فَ ْرعًا َو ا َ ْص َل
لل ك َْع َب ُة ا ِ
ُج َّح ُة ا ِ
ي ْال َ َن ِ
لل عَ ْ ُ
ي الـ ۞ ـل ّ ِه َخ ْ ُ
َان لِل ُّن ُب َّو ِة َب ْع َل
ام ال َْع ْد ُل ال َْو ِلُّ َم َع ٌّد ۞ َن ْج ُل َم ْن ك َ
ا َ ْل ِ َم ُ
َام ال َْم ْح ُم ْو ُد َو الْ َحا ِض ُر ال َْم ْو ۞ ُج ْو ُد ُم ْف ِِن ُّ
ف قَ ْت َل
الط َغا ِة ِب َّ
الس ْي ِ
َوال َْمق ُ

.6

.4

.4

.4

.4

ات ۞
ِم ْن ِر َي ٍ
ار َي ٌ
ار َها َج ِ
اض ا َ ْن َه ُ

ِم َن ال ُّز َل ِل َوا َ ْح ٰل
ْالِل ٰ ِہ َع َّز َو َج َّل

َ .35ج ُّد ُه ال ُْم ْص َط ٰف َو َوالِ ُد ُہ ُّ
الط ْهـ ۞ ـ ُر عَلِ ُّي ال َْو ِص ُّي ُب ْو ِر َك
ب ا ْب ِن عَلِ ٍّي ۞ َوعَلِ ٌّي ع ََل ال َْو َل َي ِة
 .33ك َْي َف َت ْخ ٰف َم َنا ِق ُ
َ
ت قَا َل ِف ْي َها الـ ۞ ـلّٰ ُہ لِل ُْم ْص َط ٰف َد َنا فَ َت َد ّٰل
َ .33و لَ ُہ ال ُّر ْت َب ُة ال ّ ِ ْ
َن ْج َل
َد َّل
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ض فَ ْه َو َي ْس ِق ْي ُم َوالِ ْيـ
َ .31و لَ ُہ الْ َح ْو ُ

۞

ِل ِبا لْ ِق ْسـ
َ .36و لَہ ُ الْقَائِ ُم ْو َن ِ ّٰ ِ
الٰ ۞
ات َو ال ُْم ْظ ِه ُر ْ
ب الْ ُم ْع ِج َز ِ
َ .30صا ِح ُ
۞

د ۞
ان َع ْب ُد َع ْب ِد َم َع ّ ٍ
 .34ا َ َنا ِر ْض َو ُ

ـ ِہ َر ِح ْيقًا

َو ِض ُّدہ

َي َت َق ّٰل

لل ُس ْب َل
ـط ُه َداةً ك َا ُن ْوا اِ َل ا ِ
ِ
ي ق َْد ًرا َو ِف ْع َل
َي ِ
ات ِِف ال َْعا لَ ِم ْ َ
ت لَہ ا َ َت َخ ّٰل
ل َْس ُت َع ْن َطاعَ ِ ْ

٭٭٭٭٭

1168

--------------ص لخن شِیسٌ--------------

اٌاـ خعنی
شيف
1
2

م طلع

عـ

چہمل

ص لخن

ُ
ض
ہ
زل کٞب ك ًُء میك س ْ ٙہلا اس فب ِط پبٌ کٌ لف ہَ
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Audio
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 3آئٍ ہَ غٛاۓ کٞب ك ًُء فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ
ُ
ض
ہ
 4عٌصمش کَ رف م طللـ ل تٌ پن اهکٌ لف آٌُ ہَ
 5ؾزاء خٌتلق میك مٌتف ہَ ظو اظہر کٌ ضہلف ہَ
ُ
ض
ہ
لـ عٌصمش گھر ل تٌ جضکٌ اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
 6ت ِ
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ُ
ض
ہ
زل کٞب ك ًُء میك س ْ ٙہلا اس فب ِط پبٌ کٌ لف ہَ
ُ
ض
ہ
زل کٞب ك ًُء میك س ْ ٙہلا اس فب ِط پبٌ کٌ لف ہَ
عٌصمش کٍ قْ ضُٛم کٍ كم اہللِِّّ کَ كلٍ کٌ ضہلف ہَ
َ ىجٌہ ٛاصعر کٌ
ؼ ت ٛاہلل ك قٌضف کٌ اکیر کٌ پنہ

ٌس حٞي کٌ ضہلف ہَ
اكش علف ك دمحم کٌ اكش كم ؼ ت ِ
كم ای ِق م طٌہر کٌ ح ٞکٌ اكش زلف ك ضہیر ك ًسلف کٌ
مؤسف کٌ تھٌ اكش اؾجٌب شبھٌ کٌ ضہلف ہَ
آقٌ کَ ِ
مللٍ تَ ًٌُُ جْ ٌُئٍ ٍّ لسک ِ ٞح ٞصیراب ہلا
َ لحٌ کٌ ضہلف ہَ
رّ تٌ میك نہیك ہف ـٌق جس کٌ آح ا ٔس
َ ركتلق ہٌ ٌُضك شپبٌ پن علمیرراش ِگًٞ
جْ کِ گۓ
فبیر عہیس ٌِم زؼ کَ ٌُضكۓ ىلي کٌ ضہلف ہَ
َ ٓ ٞتیر لگٌ ٌُتل کٌ سمق كٓٞاف ہلا
اصعر کَ گل

يرطھٌ گبٌ ِببٌ رھلة میك زل كم پنہٌ کلٍ کٌ ضہلف ہَ

1171

َ ہٌ مر کٌٌُ ہَ ضير ملغلق تَ
تھٌئٍ کٌ نہق کَ ـٌ مۓ
ِ
ُ
ہًصیرم كم ضپیْ رکھ تٌشي کہبٌ ہَ اظٌ کٌ ضہلف ہَ

َ
عٌُ ٛکل كػیٔ قرمٌ کٞٓ ٞغَ میك عٛك کَ خٌ نہتخ
ُ
ض
ہ
َ ِرکھًۓ اس ای ِق كصٌ کٌ لف ہَ
اكش ج تٛشي ؾمل
َ ٌٌُُ
َ ٍّ کٌُٛھَ پن پبھٌ ر پۓ
َ ہلۓ جس کل ریکھۓ
خلۓ
ُ
ض
ہ
تَگلش ك کَق ىظو ہَ ٟٓا کُٞـ میك اسٌ کٌ لف ہَ
فبیر کَ غف میك کٞتَ ہیك فیػ الہٛي ظو آم ك ضاشي
ؔ علٍ مٌتف ضكش سَ ک ٞآح ای ِق علٍ کٌ ضہلف ہَ
ؼ ت ِٛ
*****
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اشنعیق کَ
اشنعیق کَ

صمگلاشك اللراع

صمگلاشك اللراع

ـ ٌِم ریك کَ ركقٔ راشك اللراع

ہلا

اللراع اً اـؾ ٌُشك اللراع

کہو شہَ ہیك يرقٛك ٓ ٞاہ ِـ پیٔ

قٌطمن ضہرا کَ ّ تٌشك اللراع

خٌت من ٌُ حلیر

ضہلف

کٌ

رقٔ صمٌُ ٌُس ٔشبٌ تھٌ نہیك

تَ ِرٌُشكق کَ يزاشك اللراع

ک ًُٞکَ خٌُ ٛکل صمّ تٌ ت مہیك

ؾرش اقعف کَ ك تٌشك اللراع
ِ

اکیر ك اصعر علٍ کَ غٌمبٌ

تل زلاتل

کہبٌ تھٌ ضپیْ پن قیر ـٌم سَ
ِ

تف تھٌ ضپیْ کل ٕکٌشك اللراع

قیر سَ آكاض ہلئٍ ہَ ُل تٛ

ِصیر

زلاشك اللراع

لل نہق ضپیْ ـٛھٌشك اللراع

گھر کہیك  ،قیریك کہیك  ،کینن کہیك

اً ؾرپیل تَ ِرٌُشك اللراع

ْجینن يرھف پن ضسملق کٌ ہلا

يرٕضٌ کَ شطنن راشك اللراع

قیر ِٓ ٞببھمُگٍ ضپیْ تَ کہٌ

مٌق كطق خٌئٍ ہَ ّ تٌشك اللراع

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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آئٍ ہَ غٛاۓ کٞب ك ًُء فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ

آئٍ ہَ غٛاۓ کٞب ك ًُء فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ
ظو فیػ ہٛي

شكتَ ہیك ملؾ اكش اہ ِـ كىء فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ

ٓٞہٌف ہٛي قرمٌتَ ہیك رلب ت ِ ٛپبٌ کَ غف زلاشك
مٌتف سَ ہً رك اشض ك ظمٌء فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ
َ یق میك
جْ ظو کٌ ی ِق تَ مر ریکھٌ تَ گلشك کَق خلۓ

کٞتَ ہیك مًُؾ آم ك ٕکٌء فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ

ـ
طٌف ْحػ کَ ّ تٌشكق کل اب قیر نیشر ہلئٍ ہَ
ل ِ
لجٌر ـًتَ

ہیك

پنہٌ فبیر

کٌ ضہلف

آٌُ ہَ

شكئٍ تھٌ لج ٛفبیر کٍ ٍّ ضہراء تَ کہٌ لجٌر سَ جْ
آہطنن ـًٌُ

ِب تٌ

سشا

ف بیر

اً خلبٌ ضمی ِق کٞب ك ًُء پن میرً خگ ٞکٌ ُکٟا ہَ

کٌ

ضہلف آٌُ ہَ

شك شك کَ پن کہبٌ تھٌ ضہراء فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ

1173

عٌصمش کٌ مت ظر ٌُر آٌُ كم ضير کٌ غتخر ٌُر آٌُ
جس كقُ ّ تٌق ضپیْ تَ ک تٌ فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ
َ لگٌ ہر ضهٔ ؾزاء کٍ طھٌئٍ گھ تٌ
ہر آُکي سَ آ ٔسم نہۓ
م
ظو فیػ ہٛي ملىٌُ هغـ تَ زل کہٌ فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ
ؔ ہل قْ کل نیشر کٞب ك ًُء
ٓٞہٌف ہٛي کَ ـٌتي فخر

ک ٌُٞخٌ ضٌُشت کٍ تل رعٌء فبیر کٌ ضہلف آٌُ ہَ
*****

1174

ضپیْ پن شك کَ کہبٌ تھٌ تھٌئٍ تیرً ن عیر
َ اب میك خٌلُگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
گھر کیس

قْ کجي ل تٌ کَ کٞب ك ًُء میك میك ہٌۓ ہٌۓ
ہلق رش ُٛش نۂ تھري تھٌئٍ تیرً ن عیر
َ
کس منن سَ گھر میك ہللق ملیك راخـ ّ تٌ پۓ
زلکھٕ پن خٌق ل تٌلُگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
اس رش کٍ اب میك یق کَ شہلُگٍ ـٛا کبیز
گ٠شُگٍ تلق ہٌ ضُٛگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
ہیك یکھرً ٌُؿ مر تھٌ کھً جطنن خٌؿ ہلق
رش ٓ ٞشہلُگٍ ٔس تلق ہٌ تھٌئٍ تیرً ن عیر
َ نہٌق ـٛا
للٌُلُگٍ میك گٌلل کل ا پۓ
ل تکق پن گھر میك خٌلُگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
َ رك گھر میك پن لَ کَ خٌل
لجٌر ىجي کل ش ہۓ

1175

ىجي کل تل مرـ آّ تگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
َ کُٞـ کٌ كاهعن
ٌُر آپبگٌ نۂ ىجھ

رتلاش ك رش زل ریکھمُگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
ؼ تٌس ہَ پن علف ك دمحم ہٌ ـٌتي ہَ
للگلق کل ک تٌ ّ تٌّ تگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
طھمى كم ٌُر آپبگٌ اصعر کٌ ہر گھڑي

ہرگ ٠میك شم پن ٌُلُگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
ہًضکـ ٌصطفٌ تھٌ زل ٌُر آپبگٌ

کس طرد سَ میك غیؤُگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
َ كم شقنه کٌ رشر ك غف
ٌُر آپبگٌ ىجھ
زل ق ت ٛمیك ہٌ ير گبٌ تھٌئٍ تیرً ن عیر
ٌٌُُ پبٌ کل اّ تٌ میك ک تٌ منن رکھٌلُگٍ
ک ی
َ قیع میك خٌلُگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر
یس
َ تھًۓ مللٍ دمحم کل مؤوبیك
کیس

1176

ىجلس پن ظو تَ کلئٍ شخٌئٍ تیرً ن عیر
َ ضہیر پن فیػ ریك
ہلٌُ ہَ جشر جْ کہ
کس طرد گھر میك خٌلُگٍ تھٌئٍ تیرً ن عیر

1177

ُ
ض
ہ
عٌصمش کَ رف م طللـ ل تٌ پن اهکٌ لف آٌُ ہَ
ُ
ض
ہ
عٌصمش کَ رف م طللـ ل تٌ پن اهکٌ لف آٌُ ہَ
ُ
ض
ہ
لج ًٛمیك گً جضکٌ کٌٌُ پن اهکٌ لف آٌُ ہَ
َ سَ لَ کٞ
زل كعٛم پبھٌتَ آٌُ تھٌ گھر تھر کل م ٛپۓ
ُ
ض
ہ
زل مہمٌق ّ تٌ کَ للٌُ گ تٌ پن اهکٌ لف
ح ٞزلف حبیْ اكش ظو کَ قْ إغٌش ہلۓ شف میك قرٌُق
ُ
ُ
ض
ت
ہ
ج
ضھیر ـٌ ـٌ ھٌ زل ْ ھڑا پن اهکٌ لف
ُ
َ ضپیْ کَ ح٠ارً ق تـ ہلۓ
ًسلف کَ رىشً مٌشً گۓ
ُ
ض
ہ
ُک ًٟہلا قٌضف ـٌ ّ تٌشا پن اهکٌ لف
َ ظو تَ عہرا
ـٌري ہلئٍ جس کٍ کُٞـ میك ٌُُٛھٌ تھٌ جس
ُ
ض
ہ
زل زلف میك ركلہٌ زكٌُ تھٌ پن اهکٌ لف

آٌُ ہَ

آٌُ ہَ

آٌُ ہَ

آٌُ ہَ

َ
َ ٌُضك جسک
زل ًسؾ عکینن لَ کَ گ تٌ رھلکَ سَ کۓ
ُ
ض
ہ
و تٛاف میك زل گھمصً سَ گٞا پن اهکٌ لف آٌُ ہَ

1178

َ ٓٞ
اتھٌشم ٓٞس کَ اکیر تَ تھـ ٓٞطھٌ کٌ کھٌٌُ فبۓ
ُ
ض
ہ
رـ ـٌم کٍ گلري میك تلصا پن اهکٌ لف آٌُ ہَ
َ پن کھٌ کَ يرا
معضلـ كم ظو کٌ عہزارم زل تیر گل
ُ
ض
ہ
زل پنہٌ سٌ ٓ ُّٞمیك صمٌُ پن اهکٌ لف
م
َ ضير حٟھٌ
َ پن ج س ک
َ ك تـ میك مٌشي اكش فبۓ
تھمک ٞجس
ُ
ض
ہ
زل تلتھٌ طھري سَ مٌشا گ تٌ پن اهکٌ لف

آٌُ ہَ

آٌُ ہَ

ٓٞہٌف ریك مللٍ ىج ِل ٕکٌ ُیر رشر پن سک ٞك تٌتَ ہیك
ُ
ض
ہ
کُٞـ میك زل ّ تٌـٌ س ْ ٙہلا پن اهکٌ لف آٌُ ہَ
زل کجي تھٌ ؾمٌلٍ تَ لکھٌ ٓٞہ ٌِف ہٛي کٍ ٌُشي ہَ
ُ
ض
ہ
پن راعٌ ہیك جس مللٍ کٍ رعٌ پن اهکٌ لف آٌُ ہَ
*****
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ؾزاء خٌتلق میك مٌتف ہَ ظو اظہر کٌ ضہلف ہَ

ؾزاء خٌتلق میك مٌتف ہَ ظو اظہر کٌ ضہلف ہَ
ُ
ض
ہ
ِگٞا زل ٔطنن لٍ شف میك اسٌ مركش کٌ لف ہَ
شہٌ ؾرٌُُق ٟٓا ىظو ضمی ِق گٞـ ٓ ٞجضکٌ
ُ
ض
ہ
حٟھٌ تیزً پن جضکٌ مر اسٌ مركش کٌ لف ہَ
مر اّ تٌ پیٕ ک ٞمٌق ِگٟٓ ٞي پنہٌ سٌ ٓٞٓ ُّٞ

َ رك ّ یبیلق ُٓٞـٌ میرً اصعر کٌ ضہلف ہَ
ىجھ

ٌب قٌطمن مر ّ یببٌ ہیك خل ٛمیك اّ تٌ
جت ِ
نہیك کہبٌ ہَ شك شك ک ٞمیرً رلیر کٌ ضہلف ہَ
ُ
پن تللٍ ٌُتلۓ ٌص ظر کہلق کِس سَ پن رکي خٌکٞ
پن ُک ًٟہل خگ ٞکیلق ک ٞعلٍ اکیر کٌ ضہلف ہَ
رت لجٌر تَ ىصمق کل رق تٌ کٞ
ٌب حؿ ِ
جت ِ
ُ
ض
ہ
کہٌق تھر قْ سَ اب شكلل انہیك تَ مر کٌ لف ہَ
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ُ
ـؼْ ہَ شك ِض عٌصمشم انہیك اعٛاء تَ مٌشا تھٌ
ضہلف ہَ

علمٛا ِش جسببٌ قٌضف ٌص ظر
ِ
َ مٌتف میك
قلؾ شكٌُ ِک تٌ ٌُ اشنعیك زلق جسک
ُ
ُ
ض
ہ
ت
ّ
اسٌ م طللـ ك کس کٌ اسٌ مركش کٌ لف ہَ
کٌ

م
ت
ج
غ
ى
ه
ی لیك ہیك ظو ـ فیػ ریك ھٌ آح لس میك
َ قْ سَ شك ک ٞفب ِط پیػمیر کٌ ضہلف ہَ
کہب تگ
َ مؤوبیك جس رـ تل شك شك ک ٞپن رشر ك غف
ك یبُتگ

َ کو ـ ٌِم تَ کس ك تَ مر کٌ ضہلف ہَ
ٕکٌش ّ تگ

َ غتخر
َ ہل ک ، ٞنہ
ہمٌشً كا س ػ
ُ
ض
ہ
ت
ّ
اسٌ م طللـ ك کس ہٌري ك شہیر کٌ لف ہَ
ک تٌٌُ مر

دؽیْ جطنن ٔس شك ک ٞنہیك کہو پیٕ اّ تٌ مر

میرً آقٌ میرً مللٍ میرً مركش کٌ ضہلف ہَ
*****
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لـ عٌصمش
ت ِ

گھر

ل تٌ جضکٌ

لـ عٌصمش
ت ِ

گھر

ل تٌ جضکٌ

ک ت ٛغتخر سَ مر ک تٌ جضکٌ
َ رپبٌ پن مٌرش
رھلة تھٌ لگۓ
خٌؽ ٓ ٞآم زلق نہٌ جضکٌ
ىضیك پنہٌ اتھٌئٍ کبیلق کٍ
ٌُشم ٌُشم

ُ ٌِغ

ضہراء

خگٞ

ہلا

ہلا

جضکٌ

ّ تٌم کیسٌ

اُؾ ػتخن تھٌ پن ْجٌ جضکٌ

ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
ُ
خ
اهکٌ ىظو ہَ لبٌ شپبٌ ٓٞ
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
اكش ظو لٍ خٛائٍ اپیلق کٍ

ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
ٍہر ك طلف ك شیف تھٌ آم کیسٌ
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
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کیسٌ ـٌري ہلئٍ پن کُٞـ میك
ہٌۓ عہرا

کَق ّ تٌ

جضکٌ

ًسؾ تھر کَ ؿکھٌ پن اُؾ ن ظرم

ركلہٌ مٌشا گ تٌ کجي ہٌ ُـ میك
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

تھٌ ٌُكقٌء جضکٌ

ركتلق ـٌتَ ک تٌ حکٌ ش قٌء
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

کھٌ کَ ٓٞطھٌ کٌ تھـ ٓ ٌُٟتھٌ

ٓ٠ع میك آٌُٟق شگ ٌُٟتھٌ

أسٌ تھٌئٍ

ہٌۓ تیري

کٌ

آمرا جضکٌ

َ کل
تیر طٌلف تَ مٌشا ْخ
لج ٛمیك خٌُ ٛطھٓ گ تٌ جضکٌ
تیر ك تھٌلَ ٓٞس ٓ ًٟجس ٓٞ
زلش ضسملق سَ جشف تھٌ جضکٌ

ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
رؿ ظو کل
رشر کب تٌ ہلا
ِ
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
ُ
مٌشٌُ ہَ اسَ لعیك تھمکٞ
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
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َ
تھ

اكش طٌلف کَ ک ت ٛغتخر سَ
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

جسکل ٌٌُُ سَ پن غیلط مً

خلبٌ شپبٌ پن تَ کَق ىظو
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

رش ُٛش کًُٞء سَ کلٌو ك ـٌـ

امٌـ

ٌُ پن ضْحیر
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

اف اصیركق پن ہَ شیف پن شیف

ّ تگٍ اكپیلق پن تھر حکٌ ہَ حٞـ
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

َ ہف کل مر ٔسجٛم
ْخشۓ

یق سَ مر ہل گ تٌ خٛا جضکٌ

شہٌ

خٌلیس رف

لَ خً ہٌۓ

مر
ِ

ٌُضاش

تَ

ٟٓا

جضکٌ

قٌقلو جضکٌ

شراء جضکٌ

رف ؾزاء کَ پن آۓ ٓٞصمق ٓٞس
َ
کٞتَ خٌِب تگ

غف ـٛا جضکٌ

اُؾ اصیر

م
غ
ه
ـ کَ ـٌتي ہف تل ٔس
ظو
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ
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شہَ ٌُقٍ پن فیػ ریك مركش

نہركش کٞتَ ہف کل
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

خٌف ِاس غف میك خٌۓ تل تھٌ کف

َ ہف
َ ک ہۓ
ؔ شہ ب ت گ
نہٌ ـٌکٞ
ُ
ض
ہ
اس عہ ت ِ ٛر قٌء کٌ لف ہَ

تھٌ پن لج ًٛمیك مٛعٌء جضکٌ

ز ِؼ مٌتف پن ہل اراء جضکٌ

ٌُ ىخشر

*****
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لس ِم ْي ِع ال َْعلِ ْي ِم ِم َن َّ
لل ا َّ
ان ال َّر ِج ْي َم
ا َ ُع ْوذُ ِبا ِ
الش ْي َط ِ
﷽

اط
ي ۳ ع َٰل ِص َر ٍ
ٰيس ۱ َوالْق ُْر ٰا ِن الْ َح ِك ْي ِم ۲ اِ نَّ َ
ك لَ ِم َن ال ُْم ْر َسلِ ْ َ
ْ ْي َل ال َْع ِز ْي ِز ال َّر ِح ْي ِم ۵ لِ ُؾ ْن ِذ َر ق َْو ًما َّما ا ُ ْن ِذ َر ٰا َبآ ُؤ ُه ْم
ُّم ْس َت ِق ْي ٍم ۴ َت ْ ِ
فَ ُه ْم ٰغ ِفل ُْو َن ۶ لَق َْد َح َّق الْق َْو ُل عَل ٰے ا َ ْكث َِر ِه ْم فَ ُه ْم َل ُي ْؤ ِم ُن ْو َن ۷ اِ ّنَا

َج َعل ْ َنا ِِفْ ا َ ْع َنا ِق ِه ْم ا َغْل ٰ ًل فَ ِه َي اِ َل ا ْل َ ْذقَا ِن فَ ُه ْم ُّمق َْم ُح ْو َن ۸ َو َج َعل ْ َنا

ِم ْ
ِن فَ ُه ْم َل
ي ا َ ْي ِد ْي ِه ْم َس ًّدا َّو ِم ْن َخل ْ ِف ِه ْم َس ًّدا فَا َ ْغ َش ْؼ ٰ ُ ْ
ن َب ْ ِ
ْي َء ا َ ْنذَ ْر َت ُه ْم ا َ ْم ل َْم ُت ْن ِذ ْر ُه ْم َل ُي ْؤ ِم ُن ْو َن  ۱
۰
ُي ْب ِص ُر ْو َن ۹ َو َس َوآ ٌء عَل َ ْ ِ ْ
اِ نَّما ُت ْن ِذر َمن ا ّتَ
ب
ش
خ
م
ح
َ
َ
ِ
ْ
ل
ك
ّ
ب فَ َب ِ ّش ْر ُه ِب َم ْغ ِف َر ٍة
ي
غ
ْ
ل
ا
ب
ن
ر
ا
ي
و
ر
لذ
ا
ع
َ
َ
َ
ْ
ِ
ٰ
َ
ُ ِ
َ
ِ ْ ِ
َ َ
َ ّ
َّوا َ ْج ٍر َك ِر ْي ٍم ۱ ۱
َُح ال َْم ْو ٰت َو َن ْ
م َوك ُ َّل
ب َما ق ََّد ُم ْوا َو ٰا َثا َر ُه ْ ۣؕ 
 ۰اِ نَّا َن ْح ُن ن ْ ِ
ُ ُت ُ

يِ ۱۲
ب الْق َْر َي ِة
َش ْي ٍء ا َ ْح َص ْؼ ٰن ُه ِِفْ اِ َما ٍم ُّم ِب ْ ٍ
َ ۰وا ْض ِر ْب ل َُه ْم َّمثَ ًل ا َ ْص ٰح َ
اِ ْذ َجآ َء َها ال ُْم ْر َسل ُْو َنۣؕ  ۱ ۳
ي فَ َ
ُ َّذ ُب ْو ُه َما فَ َع َّز ْز َنا
 ۰اِ ْذ ا َ ْر َسل ْ َنا اِلَ ْ ِ ُ
ْي ا ْث َن ْ ِ
ل
ُ ْم ُّم ْر َسل ُْو َن ۱ ۴
ث فَ َقا ل ُْوا اِ نَّا اِل َْي ُ
 ۰قَا ل ُْوا َما ا َ ْن ُت ْم اِ َّل َب َش ٌر ِّمثْل ُ َنا
ِبثَا لِ ٍ
م

ُ ِذ ُب ْو َن ۱ ۵
َو َما ا َ ْن َز َل ال َّر ْح ٰم ُن ِم ْن َش ْي ٍء ل اِ ْن ا َ ْن ُت ْم اِ َّل َت ْ
 ۰قَا ل ُْوا َربُّ َنا
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ي ۱۷
ُ ْم ل َُم ْر َسل ُْو َن ۱ ۶
َي ْعل َُم اِ نَّا اِل َْي ُ
 ۰قَا ل ُْوا اِنَّا
َ ۰و َما عَل َْؼ َنا اِ َّل ال َْبل ُٰغ ال ُْم ِب ْ ُ

ُ ْم َو ل ََي َم َّس َّن ُ
ُم لَئ ِْن ل َّ ْم َت ْن َت ُه ْوا لَ َن ْر ُج َم َّن ُ
ُ ْم ِّم َّنا عَذَ ا ٌب
ي َنا ِبك ْ ۣؕ 
َت َط َّ ْ
ڪ ْر ُت ْ 
ا َلِ ْي ٌم ۱ ۸
ُم ا َئِ ْن ُذ ِ ّ
م َب ْل ا َ ْن ُت ْم ق َْو ٌم
 ۰قَا ل ُْوا َطآئِ ُرك ُْم َّم َعك ْ ۣؕ 
ُّم ْس ِرفُ ْو َن ۱ ۹
َ ۰و َجآ َء ِم ْن ا َق َْصا ال َْم ِد ْي َن ِة َر ُج ٌل َّي ْس ٰعے قَا َل ٰيق َْو ِم ا ّتَ ِب ُعوا
َ
ُ
۲
۱
ي ِ  ۲
َ
ُ
ج
ل
ا
م
و
۰
ن
و
د
ت
ه
م
م
ه
و
ا
ر
ا
م
ُ
ل
ل
ئ
س
ي
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ْ
َ
ْ
ال ُْم ْر َسلِ ْ َ
ْ ً ّ ْ
ْ
َ َِ
 ۰ا ّتَ ِب ُع ْوا َم ْن ّ َ ْ

ي فَ َط َر ِنْ َواِل َْي ِه ُت ْر َج ُع ْو َن ۲ ۲
َ ۰ءا َ ّتَ ِخذُ ِم ْن ُد ْونِه ٰا لِ َه ًة اِ ْن
َل ا َ ْع ُب ُد ال َّ ِذ ْ
هُت َش ْؼ ًئا َّو َل ُي ْن ِقذُ ْو ِن ۲ ۳
ّيُ ِر ْد ِن ال َّر ْح ٰم ُن ِب ُ
ِن َش َفا َع ُ ُ ْ
ض ٍّر َّل ُت ْغ ِن عَ ِ ّ ْ
 ۰اِ ِ ّنْ
َ
ت ِب َر ِبّڪُ ْم فَا ْس َم ُع ْو ِن ِ ۲ ۵
ي ۲۴
ُل
ِ ۰ق ْي َل ا ْدخ ِ
اِ ًذا ل ّ ِف ْي َضل ٰ ٍل ُّم ِب ٍْ
 ۰اِ ِ ّنْ ٰا َم ْن ُ
ت ق َْو ِم ْي َي ْعل َ ُم ْو َن  ۲ ۶
ِن ِم َن
الْ َج َّن  َ ۣؕ ة قَا َل ٰيل َْي َ
ِ ۰ب َما َغف ََر ِلْ َر ِ ِّب ْ َو َج َعل َ ِ ْ
َ ۰و َما ا َ ْن َزلْ َنا ع َٰل ق َْو ِمه ِم ْ
ي ۲۷
لس َمآ ِء
ن َب ْع ِده ِم ْن ُج ْن ٍد ِّم َن ا َّ
ال ُْم ْك َر ِم ْ َ
 ۰اِ ْن ك َا َن ْت اِ َّل َص ْي َح ًة َّوا ِح َدةً فَاِذَا ُه ْم ٰخ ِم ُد ْو َن ۲ ۹
ي ۲۸
۰
َو َما ُك َّنا ُم ْ ِ
ْل ِ ْ َ
ِْي ِّم ْن َّر ُس ْو ٍل اِ َّل ك َا ُن ْوا ِبه َي ْس َت ْه ِز ُء ْو َن  ۳
۰
ٰي َح ْس َرةً ع ََل الْ ِع َبا  ِۣؕ د َما َياْت ْ ِ ْ
ْي َل َي ْر ِج ُع ْو َن  ۳ ۱
ا َل َْم َي َر ْوا ك َْم ا َ ْهل َ ْ
۰
ُ َنا ق َْبل َُه ْم ِّم َن الْق ُُر ْو ِن ا َ ّنَ ُه ْم اِلَ ْ ِ ْ

ض ُر ْو َن ِ ۳ ۲
ض ال َْم ْؼ َت ُة
َ ۰و ٰا َي ٌة ل َّ ُه ُم ا ْل َ ْر ُ
َواِ ْن ك ُ ٌّل ل َّ ّمَا َج ِم ْي ٌع ل َّ َد ْي َنا ُم ْح َ

ج
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ا َ ْح َي ْؼ ٰن َها َوا َ ْخ َر ْج َنا ِم ْن َها َح ًّبا فَ ِم ْن ُه َياْكُل ُْو َن ۳ ۳
ت ِّم ْن
َ ۰و َج َعل ْ َنا ِف ْي َها َج ّٰن ٍ
نَّ ِخ ْي ٍل َّوا َ ْع َنا ٍب َّوف ََّج ْر َنا ِف ْي َها ِم َن ال ُْع ُي ْو ِن ِ ۳ ۴
 ۰لِ َياْڪُ ل ُْوا ِم ْن َث َم ِره ل َو َما

م ا َفَ َل َي ْش ُك ُر ْو َن ۳ ۵
ي َخل َ َق ا ْل َ ْز َواجَ كُل َّ َها
َع ِمل َ ْت ُه ا َ ْي ِد ْي ِه ْ ۣؕ 
ُ ۰س ْب ٰح َن ال َّ ِذ ْ
ض َو ِم ْن ا َ ْنف ُِس ِه ْم َو ِم َّما َل َي ْعل َُم ْو َن ۳ ۶
َ ۰و ٰا َي ٌة ل َّ ُه ُم ال َّ ْي ُل
ت ا ْل َ ْر ُ
ِم َّما ُتن ْ ِب ُ
ج

 ۰وا ّ َ
ي لِ ُم ْس َتق ٍَّر ل َّ َها
لش ْم ُس َت ْج ِر ْ
َن ْسل َ ُخ ِم ْن ُه ال َّن َها َر فَاِذَا ُه ْم ُّم ْظلِ ُم ْو َن ِ َ ۳ ۷
ك َت ْق ِد ْي ُر ال َْع ِز ْي ِز ال َْعلِ ْي ِم ِ ۳ ۸
از َل َح ّٰت عَا َد
ٰذ لِ َ
َ ۰والْق ََم َر ق ََّد ْر ٰن ُه َم َن ِ
َ ۰ل ا َّ
ك َا ل ُْع ْر ُج ْو ِن الْ َق ِد ْي ِم ۳ ۹
لش ْم ُس َين ْ َب ِغ ْي ل ََها ا َ ْن ُت ْد ِر َك الْق ََم َر َو َل ال َّ ْي ُل
ار ط َوڪُ ٌّل ِِفْ فَل ٍَك ّيَ ْس َب ُح ْو َن  ۴
َ ۰و ٰا َي ٌة ل َّ ُه ْم ا َ ّنَا َح َمل ْ َنا
َسا ِب ُق ال َّن َه ِ
َ ۰و َخل َ ْق َنا ل َُه ْم ِّم ْن ِّمثْلِه َما َي ْرك َُب ْو َن ۴ ۲
هُت ِِف الْ ُفل ِْك ال َْم ْش ُح ْو ِن ِ ۴ ۱
۰
ُذ ِّر ّيَ َ ُ ْ

َواِ ْن نَّ َشا ْ ُن ْغ ِرق ُْه ْم فَ َل َص ِر ْي َخ ل َُه ْم َو َل ُه ْم ُي ْن َقذُ ْو َن ِ ۴ ۳
 ۰اِ َّل َر ْح َم ًة ِّم َّنا

ي ۴۴
ي ا َ ْي ِد ْي ُ
ُ ْم َو َما
َو َم َتاعًا اِ ل ٰے ِح ٍْ
َ ۰واِذَا ِق ْي َل ل َُه ُم ا ّتَق ُْوا َما َب ْ َ
ُ ْم ُت ْر َح ُم ْو َن ۴ ۵
ُ ْم ل ََعل َّ ُ
َخل ْ َف ُ
ت َر ِبّ ِه ْم اِ َّل
ِْي ِّم ْن ٰا َي ٍة ِّم ْن ٰا ٰي ِ
َ ۰و َما َتاْت ْ ِ ْ
ي ۴۶
َ ۰واِذَا ِق ْي َل ل َُه ْم ا َ ْن ِفق ُْوا ِم َّما َر َزقَ ُ
للۣؕ  قَا َل
ُ ُم ا  ُ
ك َا ُن ْوا َع ْن َها ُم ْع ِر ِض ْ َ
لل ا َ ْط َع َمه ِ اِ ْن ا َ ْن ُت ْم
ال َّ ِذ ْي َن َكف َُر ْوا لِل َّ ِذ ْي َن ٰا َم ُن ْوا ا َ ُن ْط ِع ُم َم ْن ل َّ ْو َي َشآ ُء ا ُ
ق
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ي ۴۸
ي ۴۷
َ ۰ما
َ ۰و َيق ُْول ُْو َن َم ٰتے ٰهذَ ا ال َْوعْ ُد اِ ْن ُك ْن ُت ْم ٰص ِد ِق َْ
اِ َّل ِِفْ َضل ٰ ٍل ُّم ِب ْ ٍ

َي ْن ُظ ُر ْو َن اِ َّل َص ْي َح ًة َّوا ِح َدةً َتاْ ُخذُ ُه ْم َو ُه ْم َي ِخ ِّص ُم ْو َن ۴ ۹
 ۰فَ َل
َي ْس َت ِط ْي ُع ْو َن َت ْو ِص َي ًة َّو َل اِ ٰل ا َ ْهلِ ِه ْم َي ْر ِج ُع ْو َن ِ  ۵
لص ْو ِر فَاِ َذا
َ ۰و ُن ِف َخ ِِف ا ُّ

 ۰قَا ل ُْوا ٰي َو ْيل َـ َنا َم ْ
ُه ْم ِّم َن ا ْل َ ْج َدا ِث اِ ٰل َر ِبّ ِه ْم َي ْن ِسل ُْو َن ۵ ۱
ن َب َع َؿ َنا ِم ْن
سكتة ٰهذَ ا َما َوعَ َد ال َّر ْح ٰم ُن َو َص َد َق ال ُْم ْر َسل ُْو َن ۵ ۲
 ۰اِ ْن ك َا َن ْت اِ َّل
د َنا ِ
َّم ْرقَ ِ
ض ُر ْو َن ۵ ۳
 ۰فَا ل َْي ْو َم َل ُت ْظل َُم
َص ْي َح ًة َّوا ِح َدةً فَاِذَا ُه ْم َج ِم ْي ٌع ل َّ َد ْي َنا ُم ْح َ
َن ْف ٌس َش ْؼ ًئا َّو َل ُت ْج َز ْو َن اِ َّل َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َمل ُْو َن ۵ ۴
ب الْ َج َّن ِة
 ۰اِ َّن ا َ ْص ٰح َ

ال َْي ْو َم ِِفْ ُش ُغ ٍل ٰف ُِ ُه ْو َن ِ ۵ ۵
ك
ُ ۰ه ْم َوا َ ْز َوا ُج ُه ْم ِِفْ ِظل ٰ ٍل ع ََل ا ْل َ َرآئِ ِ
ن ۵۷
ُم َّت ُِ ُئ ْو َن ۵ ۶
َ ۰سل ٰ ٌم ق َْو ًل ِّم ْن
اڪ َه ٌة َّو ل َُه ْم َّما َي َّد ُع ْو َ ِ
 ۰ل َُه ْم ِف ْي َها فَ ِ
قف

َ ۰وا ْم َتا ُزوا ال َْي ْو َم ا َ ّيُ َها ال ُْم ْج ِر ُم ْو َن ۵ ۹
َّر ٍّب َّر ِح ْي ٍم ۵ ۸
 ۰ا َل َْم ا َ ْع َه ْد اِل َْيڪُ ْم
ٰي َؽ ِِن ٰا َد َم ا َ ْن َّل َت ْعب ُدوا ا َّ
ي ِ  ۶
لش ْي ٰط َن اِ نَّهِ لَ ُ
َّ ۰وا َ ِن
ُ ْم عَ ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
ُ
ْ
ا ْع ُب ُد ْو ِنْ ِ ٰهذَ ا ِص َر ٌاط ُّم ْس َت ِق ْي ٌم ۶ ۱
َ ۰و لَق َْد ا َ َض َّل ِم ْن ُ
ي ا
ُ ْم ِج ِب ًّل َك ِث ْ ً
ت ُك ْن ُت ْم ُت ْوعَ ُد ْو َن ۶ ۳
ُ ْو ُن ْوا َت ْع ِقل ُْو َن ۶ ۲
ا َفَل َْم َت ُ
 ۰اِ ْصل َْو َها
ٰ ۰ه ِذهِ َج َه َّن ُم ال َّ ِْ
ال َْي ْو َم ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْ
ُف ُُر ْو َن ۶ ۴
 ۰ا َل َْي ْو َم َن ْخ ِت ُم ع َٰل ا َف َْوا ِه ِه ْم َو ُتكَلِ ّ ُم َنا
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ا َ ْي ِد ْي ِه ْم َو َت ْش َه ُد ا َ ْر ُجل ُُه ْم ِب َما ڪَ ا ُن ْوا
لص َرا َط
ِن فَا ْس َؾ َبقُوا ا ِّ
ل ََط َم ْس َنا عَل ٰے ا َعْ ُؼ ِ ِ ْ

ُ ِس ُب ْو َن ۶ ۵
َي ْ
َ ۰و ل َْو َن َشآ ُء
فَا َ ٰ
نّ ُي ْب ِص ُر ْو َن ۶ ۶
َ ۰و ل َْو

َهُت فَ َما ا ْس َت َطا ُع ْوا ُم ِض ًّيا َّو َل َي ْر ِج ُع ْو َن ِ ۶ ۷
۰
ِن ع َٰل َمك َان ِ ِ ْ
َن َشآ ُء ل ََم َس ْخ ٰ ُ ْ

ُ ْس ُه ِِف الْ َخل ْ ِ 
َو َم ْن ّنُ َع ِّم ْرهُ ُن َن ِ ّ
ق ا َفَ َل َي ْع ِقل ُْو َن ۶ ۸
لش ْع َر َو َما
َ ۰و َما عَل َّ ْم ٰن ُه ا ِ ّ
ْ
َ
غ
ب

ِ
ُ
ي ِ ۶ ۹
ق
ُ
ڪْ
 ۰لِّ ُؼ ْن ِذ َر َم ْن ك َا َن َح ًّيا
ب
م
ن
ا
ر
و
ر
ذ
ل
ّ
ا
و
ه
ن
ا
ِ
َه
ل
ي
ٰ
َ
ِ
ِ
ِ
ٌ ّ ْ ٌ ِّْ ٌ
َين َ ْ
ْ َُ
َّو َي ِح َّق الْق َْو ُل ع ََل الْ ٰ
ُ ِف ِر ْي َن  ۷
 ۰ا َ َو ل َْم َي َر ْوا ا َنَّا َخل َ ْق َنا ل َُه ْم ِّم َّما َع ِمل َْت
ا َ ْي ِد ْي َنا ا َ ْن َعا ًما فَ ُه ْم ل ََها ٰملِك ُْو َن ۷ ۱
َ ۰وذَ لَّل ْ ٰن َها ل َُه ْم فَ ِم ْن َها َرك ُْو ُب ُه ْم َو ِم ْن َها

ار ُب ا َفَ َل َي ْش ُك ُر ْو َن ۷ ۳
َياْكُل ُْو َن ۷ ۲
َ ۰وا ّتَ َخذُ ْوا
َ ۰و ل َُه ْم ِف ْي َها َم َنا ِف ُع َو َم َش ِ
لل ٰا لِ َه ًة ل َّ َعل َّ ُه ْم ُي ْن َص ُر ْو َن ِ ۷ ۴
م َو ُه ْم
َ ۰ل َي ْس َت ِط ْي ُع ْو َن َن ْص َر ُه ْ ۣؕ 
ِم ْن ُد ْو ِن ا ِ

ض ُر ْو َن ۷ ۵
ك ق َْول ُُه ْۘمۣؕ  اِ نَّا َن ْعل َُم َما ُي ِس ُّر ْو َن َو َما
ل َُه ْم ُج ْن ٌد ُّم ْح َ
 ۰فَ َل َي ْح ُز ْن َ
ُي ْعلِ ُن ْو َن ۷ ۶
ان ا َنَّا َخل َ ْق ٰن ُه ِم ْن نُّ ْط َف ٍة فَاِذَا ُه َو َخ ِص ْي ٌم
 ۰ا َ َو ل َْم َي َر ْال ِ ْن َس ُ

َس َخلْقَه
ي ۷۷
ُّم ِب ْ ٌ
َ ۰و َض َر َب لَ َنا َمثَ ًل َّون ِ َ
َر ِم ْي ٌم ۷ ۸
ے ا َ ْن َشا َ َها
 ۰قُ ْل ُي ْح ِؼ ْي َها ال َّ ِذ ْ

َح الْ ِع َظا َم َو ِػَ
قَا َل َم ْن ّيُ ْ ِ
ا َ َّو َل َم َّر ٍة َو ُه َو ِبك ُ ِ ّل َخل ْ ٍق

ُ ْم ِّم َن ا َّ
عَلِ ْي ُم ِ ۷ ۹
ي َج َع َل لَ ُ
ض ِر َنا ًرا فَاِ َذا ا َ ْن ُت ْم ِّم ْن ُه
لش َج ِر ا ْل َ ْخ َ
 ۰ال َّ ِذ ْ
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َ
ُت ْو ِق ُد ْو َن  ۸
ض ِب ٰق ِد ٍر ع َٰل ا َ ْن ّيَ ْخل ُ َق
ذ
ي َخل َ َق َّ
الس ٰم ٰو ِت َو ْال َ ْر َ
ِ
 ۰ا َ َو ل َْؼ َس ال ّ ْ
ِمثْل َُه ْم َب ٰلى َو ُه َو الْ َخلّٰ ُق ال َْع ِل ْي ُم ۸ ۱
 ۰اِ ّنَ َما ا َ ْم ُرهِِ اِ َذا ا َ َرا َد َش ْؼ ًئا ا َ ْن ّيَق ُْو َل
ک ْو ُن ۸ ۲
ي ِب َي ِده َمل َ ُ
لَہ ڪُ ْن فَ َي ُ
یش ٍء َّواِل َْي ِہ
 ۰فَ ُس ْب ٰح َن ال َّ ِذ ْ
ک ْو ُت ك ُ ِ ّل َ ْ
ُت ْر َج ُع ْو َن ِ ۸ ۳
۰

﴿﴾41
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ھت بًس
ا ٌشو اایت اىلصاف اجملَس ين ثالكة کصے

ي ُت ْص ِب ُح ْو َن 
فَ ُس ْب ٰح َن ا ِ
ي ُت ْم ُس ْو َن َو ِح ْ َ
لل ِح ْ َ
ت
ي ُت ْظ ِه ُر ْو َن  ُي ْخ ِرجُ الْ َح َّي ِم َن ال َْم ِّي ِ
ت َو ُي ْخ ِرجُ ال َْم ِّي َ
َو ْال َْر ِض َو َع ِش ًّيا َّو ِح ْ َ
ك ُت ْخ َر ُج ْو َن 
ِم َن الْ َح ِّي َو ُي ْح ِي ْال َْر َ
ض َب ْع َد َم ْوتِ َها َوڪَ ٰذلِ َ
الس ٰم ٰو ِت
َو لَ ُہ الْ َح ْم ُد ِِف َّ

ج

الس ٰم ٰو ِت َو َما ِف ْال َْر ِض َواِ ْن ُت ْب ُد ْوا َما ِِفْ ا َ ْنف ُِسک ُْم ا َ ْو ُت ْخف ُْو ُہ
ِ ّٰ ِ
ِل َما ِف َّ
ُي َحا ِس ْب ُ
لل ع َٰل ڪُ ِ ّل
لل فَ َي ْغ ِف ُر لِ َم ْن ّيَ َشآ ُء َو ُي َع ِّذ ُب َم ْن ّيَ َشآ ُء َوا ُ
ک ْم بِ ِہ ا ُ
ط

قلے

ط

َش ْي ٍء قَ ِد ْي ٌر  ٰا َم َن ال َّر ُس ْو ُل ِب َمآ ا ُ ْن ِز َل اِل َْي ِہ ِم ْن َّر ِبّہ َوال ُْم ْؤ ِم ُن ْو َن ڪُ ٌّل ٰا َم َن
ي ا َ َح ٍد ِّم ْن ُّر ُسلِہ َوقَا ل ُْوا َس ِم ْع َنا
ِبا ِ
لل َو َمل ٰ ِئ َک ِتہ َوڪُ ُؾ ِبہ َو ُر ُسلِہ َل ُنف َِّر ُق َب ْ َ
ج

ج

قف

لل َنف ًْسا اِ َّل ُو ْس َع َہا ل ََها َما
ك َر ّبَ َنا َواِل َْي َ
َوا َ َط ْع َنا ِ ُغف َْرا َن َ
ي  َل ُيكَلِ ُّف ا ُ
ك ال َْم ِص ْ ُ
ك ََس َب ْت َوعَل َْي َہا َما اڪْ َؾ َس َب ْت َر ّبَ َنا َل ُت َؤا ِخذْ َنا اِ ْن ّنَ ِس ْؼ َنا ا َ ْو ا َ ْخ َطأ ْ َنا َر ّبَ َنا َو َل
َت ْح ِم ْل عَل َْؼ َنا اِ ْص ًرا ڪَ َما َح َمل ْ َتہ ع ََل الَّ ِذ ْي َن ِم ْن ق َْبلِ َنا َر ّبَ َنا َو َل ُت َح ِّمل ْ َنا َما َل َطاقَ َة
ج

ج

ط

ج

ت َم ْول ٰـ َنا فَا ْن ُص ْر َنا ع ََل الْق َْو ِم
ار َح ْم َنا ا َ ْن َ
لَ َنا ِبہ َوا ْع ُف َع َّنا َوا ْغ ِف ْرلَ َنا َو ْ
َ
ت ك َا َن ْت ل َُه ْم َج ّٰن ُت الْ ِف ْر َد ْو ِس ُن ُز ًل 
ا لْ ٰ
لصلِ ٰح ِ
ڪ ِف ِر ْي َن  اِ َّن الّ ِذ ْي َن ٰا َم ُن ْوا َو َع ِمل ُوا ا ّٰ
ج

وقف

وقف

ت َر ِ ِّب ْ لَ َن ِف َد
ان ال َْب ْح ُر ِم َدا ًد الِّڪَ لِ ٰم ِ
ٰخلِ ِد ْي َن ِف ْي َها َل َي ْب ُغ ْو َن َع ْن َها ِح َو ًل  قُ ْل لَّ ْو ك َ َ
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ال َْب ْح ُر ق َْب َل ا َ ْن َت ْنف ََد كَلِ ٰم ُت َر ِ ِّب ْ َو ل َْو ِج ْػ َنا ِب ِمثْلِہ َم َد ًدا  قُ ْل اِ ّنَ َما ا َ َنا َب َش ٌر ِّمثْل ُڪُ ْم
َان َي ْر ُج ْوا لِقَآ َء َربِّہ فَل َْي ْع َم ْل َع َم ًل َصا لِ ًحا
ُي ْو َٰح اِ َلَّ ا َ ّنَ َما اِل ٰ ُه ُك ْم اِل ٰ ٌہ َّوا ِح ٌد فَ َم ْن ك َ
ج

ب
َّو َل ُي ْش ِر ْك ِب ِع َبا َد ِة َر ِّبہ ا َ َح ًدا  َل َي ْس َت ِو ْ
ب ال َّن ِ
ب الْ َج َّن ِة ا َ ْص ٰح ُ
ار َوا َ ْص ٰح ُ
ي ا َ ْص ٰح ُ
اش ًعا ُّم َت َص ّ ِدعًا
الْ َج َّن ِة ُه ُم الْفَآئ ُِز ْو َن  لَ ْو ا َ ْن َزلْ َنا ٰهذَ ا الْق ُْر ٰا َن ع َٰل َج َب ٍل لَّ َرا َ ْي َتہ َخ ِ
ج

اس ل ََعلَّهم ي َت َف َّ
ي
ِّم ْن َخ ْش َي ِة ا ِ
ْك ْال َ ْمثَا ُل َن ْ
لل َوتِل َ
ض ِر ُب َها لِل َّن ِ
ک ُر ْو َن  ُه َو ا ُ
لل الَّ ِذ ْ
ُ ْ َ
ي َل اِل ٰ َہ
ب َوال َّش َها َد ِة ِ ُه َوال َّر ْح ٰم ُن ال َّر ِح ْي ُم  ُه َو ا ُ
لل الَّ ِذ ْ
َل اِل ٰ َہ اِ َّل ُه َو ِ ٰعلِ ُم الْ َغ ْي ِ
ار ال ُْم َت َ
ْب ُس ْب ٰح َن
ك الْق ُُّد ْو ُس َّ
اِ َّل ُه َو ال َْملِ ُ
ک ِّ ُ
الس َل ُم ال ُْم ْؤ ِم ُن ال ُْم َه ْي ِم ُن ال َْع ِز ْي ُز الْ َج َّب ُ
ط

ج

ار ُ
ئ ال ُْم َص ِّو ُر لَ ُہ
ا ِ
لل َع ّمَا ُي ْش ِرڪُ ْو َن  ُه َو ا ُ
لل الْ َخا لِ ُق ال َْب ِ
الس ٰم ٰو ِت َو ْال َْر ِض ِ َو ُه َو ال َْع َز ْي ُز الْ َح ِك ْي ُم
ُي َس ِّبحُ لَہ َما ِِف َّ
ِص ْدقًا َوعَ ْد ًل َّل ُم َب ّ ِد َل لِكَلِ َماتِہ َو ُه َو ا َّ
لس ِم ْي ُع ال َْعلِ ْي ُم 

آء الْ ُح ْس ًٰ
ْال َْس َم ُ
ك
َت ڪَ لِ َم ُة َر ِّب َ
َو َت ّم ْ

ج

ج

لل ع َٰل َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َّو ٰا لِ ِہ
َو َل َح ْو َل َو َل ق َُّوةَ اِ َّل ِبا ِ
لل ال َْعلِ ِّي ال َْع ِظ ْي ِم ۞ َو َص َّل ا ُ
ي َّ
َّ
الطا ِه ِر ْي َن ۞
الط ِّي ِب ْ َ
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.3

الص َبا َي ِّم ْم ذَ ٰری َحاتِ ِم الْ َج ْد ٰوی
َن ِس ْي َم َّ
الص َبا َي ِّم ْم ذَ ٰری َحاتِ ِم الْ َج ْد ٰوی
َن ِس ْي َم َّ
الر ْج ٰوی
ض ِّم ال َّن ٰدی ُم ْع ِطي ال ُْم ًٰ ُم ْس ِع ِ
ِخ َ
ف َّ

.3

َو َبلِ ّ ْغ

.1

فَ َها ُه َو

.6

َوك َْم

.0
.4

اِل َْي ِہ

ات ْ
َت ِح َّي ِ

ُم َع ِ ّف ًرا

ك ال َْمثْ ٰوی
لِ َخ ّ ِد َك ُذ ًّل ِِفْ َث ٰری ٰذ لِ َ
َش ْم ٌس ِِف ُدعَا ٍة َج َحاج ٍِح
َم ْو َل ُت َنا ا َ ْر ٰوی
ْت
اَقَا َم ْت ُہم ِِف
َّ
الس ْ ِ

ات
َم ْك ُر َم ٍ

ات
َزا ِه َر ٍ

لِ َحاتِ ٍم

ات لَہ ُت ْر ٰوی
ات َبا ِه َر ٍ
َوك َْم ُم ْع ِج َز ٍ
فَ َ
ُ ْم ا َ ك َْم ٍہ ا َ ْب َرا َ ،وك َْم ا َ ْب َر ٍص َش ٰف
ت ا َ ْح َيا َ ،و َك ْم َظم ٍِئ َر ّٰوی
َوك َْم َم ِّي ٍ
َم َل ٌذ لِ َلئِ ٍذ
اِ َّل
َحاتِ ٌم
فَ َما
ُّ
الض ِّر َو ال َْبل ْٰوی
َاش ُف
َو َل ُه َو اِ َّل ك ِ

.4

فَ َيا

.4

ِن
اَغِ ْؿ ِ ْ

ا َ ّيُ َها

ال َْم ْك ُر ْو ُب

ِن
ا َغِ ْؿ ِ ْ

ابہ
لُذْ ِب َج َن ِ

اث
َيا ِغ َي َ

َيا َص ِف َّي

َك ِم ْن َشك ْٰوی
ك َما ل َ
َت ِج ْد ُہ ُم ِز ْي ًل َع ْن َ

ل َِه ْي ِف َنا

اِ َما ِم َنا

َو َيا َحاتِ َم ال ُْعل َْيا َو َيا َحاتِ َم الْ َج ْد ٰوی
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.4

فَ َش ِف ّْع ُہ

.35

َو َط ِّو ْل

.33

ِف ْؼ َنا
َبقَا َء

َيا اِل ٰ ِه َي َوا ْس َت ِج ْب
ِب ُح ْر َم ِتہ َيا َذا الْ َج َل ِل لَ َنا َّ
الد ْع ٰوی
ال َْب ْد ِر ِف ْؼ َنا فَاِ ّنَہ

لل ُب ْر َها ُنہ ْالَق ْٰوی
ان ِد ْي ِن ا ِ
ْب َه ِ
لِ ُ ْ
ف ِف ْؼ َنا فَاِ نَّہ
َو َط ِّو ْل
َب َقا َء ال َْس ْي ِ
لل ُب ْر َها ُنہ ْالَق ْٰوی
ان ِد ْي ِن ا ِ
ْب َه ِ
لِ ُ ْ
فَاَ ْبقَا ُہ َر ُّب ال َْع ْر ِش ِِفْ ك ُ ِ ّل نِ ْع َم ٍة
ار َج ْب َها ُت ُه ْم ُت ْ
ُ ٰوی
َوا َ ْع َدا ُؤہ ِبال َّن ِ
ْال ُٰل
ْتتِ ِہ
ٰط ٰہ
َ .33و َص ّٰل ع َٰل
َوعِ ْ َ
ُه ُم ال ِّن ْع َم ُة ال ُْع ْظ ٰم ُه ُم الْ َغا َي ُة الْق ُْص ٰوی
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ي الْ َخ َلئِق
َب ُنو ال ُْم ْص َط َف ال ُْم ْخ َت ِ
ار َخ ْ ُ

.3
.3
.1
.6
.0

ي الْ َخ َلئِق
َب ُنو ال ُْم ْص َط َف ال ُْم ْخ َت ِ
ار َخ ْ ُ

لل
اء ا ِ
ُهم ُخل َ َف ُ
ار
َو َج ُّد ُه ُم الْ ُم ْخ َت ُ
َو ِم ْن ُہ ْم
ِن
َو ِم ْ ُ ْ

ام
َم َق ُ
َو ِلُّ

ِِفْ ا َ ْر ِضہ َو ُه ْم
ض ُل ُم ْر َس ٍل
ا َفْ َ

ب ُّ
َّ
الط ْہ ِر َحائِ ٌز
الط ِّي ِ
ب َع ْص ِر َنا
ا ِ
لل َط ِّي ُ

ات و عَا نِ ٍد
عَ ٍ

ار عِل ِْم الْ َحقَائِق
ُش ُم ْو ُس ال ُْه ٰدی اَق َْـم ُ
لل ا َ ْه َدی َّ
الط َرائِق
ُه َداةُ ِع َبا ِد ا ِ
َوا َ ْك َر ُم َنا ِطق
ات فَائِق
الْ َم َقا َم ِ

َوا َ ْش َر ُ
ان
ان عَ ٰل َش ِ
لِ َش ٍ
ي الْ َخ َلئِق
ا َ ِم ْ ُ
ي اِل ٰ ِہ الْ َخل ْ ِق َخ ْ ُ
َم ْب ُع ْو ٍث

اس ٍد
اغ َو َح ِ
َ .4ن ُع ْوذُ ِب ِہ ْم ِم ْن ك ُ ِ ّل َب ٍ
َ .4و ِم ْن َش ِّر ِذ ْي ِح ْق ٍد َو ِم ْن َش ِّر ُم ْب ِغ ٍض

َو ِم ْن
َو ِم ْن

.4
.4
.35
.33
.33

ازق
ي َر ِ
عَ ِؽ ْي َد ُهم ُط ًّرا  ،ا َ َيا َخ ْ َ
ي الل َّ َوا ِحق
َو ُه ْم لَ ُهم ِِف الْ َف ْض ِل َخ ْ ُ
ارك ُْم َيا َسا َدةَ الْ َخل ْ ِق َشائِ ِق ْي
اِ ٰل َد ِ

عَائِ ٍذ ِب ِه ْم
الر ْز ِق َدائِ ًما
ِّ

َلئِ ٍذ
ار ُز ْق َوا ِس َع
ِب َجا ِه ِہ ِم ْ
ْت ِه ْم ك َلِ َما ُتہ
ُدعَا ُت ُہم
َس ْ ِ
ِِفْ
َن ِس ْي ٌم َس ٰری ِم ْن ل ُْط ِفك ُْم َو َح َنا نِك ُْم

ُّ
ِن
لَئ ِْن َض َّي َق
الد ْن َيا َعل َ َّي فَاِ نَّ ِ ْ
ٰ
الر ٰٰض
ْتتِ ِہ
ِّ
َو َص ّل ع َٰل ٰط ٰہ َوعِ ْ َ

َش ِّر
َش ِّر

اث َو ِم ْن
َن َّف ٍ
اِ ْبلِ ْؼ ٍس َو ِم ْن

َش ِّر غَا ِسق
َش ِّر فَا ِسق

َي َضائِق
ِب َتائِ ْي ِدك ُْم َيا َسا َد ِت ْ غ ْ ُ
ْ
ارق
اِل ٰ ُہ ال َْو ٰری َماذَ َّر َل َل ُء َش ِ
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لل ُع ْظ َم ال َْم َصائِب
ا َل ََّم ِب ِد ْي ِن ا ِ
لل ُع ْظ َم ال َْم َصائِب
ا َل ََّم ِب ِد ْي ِن ا ِ

اصب
اع َحا َز اَع َْل ال َْم َن ِ
ِب َغ ْؼ َب ِة َد ٍ

الد ْي ِن َش ْم َس ُدعَا ِة ٰا
ان َس ْي ُف ّ ِ
لَق َْد ك َ َ

ِل ٰط ٰہ َج ِم ْي ًعا ُخذْ ُہ اَع َْل ال َْم َنا ِقب

ي َو ِع ْص َم َة الْـ
لَق َْد ك َ
َان ك َْه َف ال ُْم ْؤ ِم ِن ْ َ

ي َح ًّقا ِِفْ َج ِم ْي ِع ال َّن َوائِب
ُـم َوالِ ْ َ

ارب
ام ِب َو ْج ِہہ
لَق َْد ك َ
َان ُي ْس َؾ ْس َٰق الْ َغ َم ُ
اَق ُْو ُل َو ق َْو ِلْ َذا ِب ِص ْد ِق ال َّت َج ِ
ي الْف ََوا تِ ِح ا َ ْص َب َح ْت
ف ََوا تِ ُح َنا َخ ْ َ
ي ال َْع َوا ِقب
ِب ِه ْم َو ِب ِه ْم َن ْد ُع ْو لِ َخ ْ ِ
َ
ُ
ار ِم ْن ك ُ ِ ّل َجا نِب
َْبہ
َرأ ْي ُت َي ِق ْؼ ًنا َر ْو َض ُة الْ ُخل ْ ِد ق ْ ُ
َت ُح ّف ِب َها ْال َ ْن َو ُ
َس َج ْد ُت لَہ

َدا ًبا

فَاَ ْس ُج ُد َدائِ ًما

َْبہ
ل َٰدی ق ْ ِ

ُم ْس َت ْم ِت ًعا

لِل َْماٰ ِرب

َْب َطا ِه ٍر
َن ِس ْي َم َّ
الص َبا َي ِّم ْم ذَ ٰری ق ْ ِ

الرغَائِب
ض ِّم ال َّن ٰدی ُم ْع ِطي ال ُْم ًٰ َو َّ
ِخ َ

ّ ْ
ل َٰدی ق ْ ِ
َْب ِه ا ْس ُج ْد ُث َّم َبلِغ اِ ٰل ا َ ِِب ْ

ي َنا ِحب
َس َل َم ا ْب ِن ٍم ِِفْ ُر ْزئِہ ا َ ِّ

َو ٰا لَ ُہ الـ

لس َحائِب
ـر ٰٰض َو ُدعَاةَ َّ
ْت ق َْط ُر ا َّ
الس ْ ِ
ِّ

َس ٰٰق

لل ٰط ٰہ
ِب َصل ٰو ِة ا ِ

1199

ك َس َل ُم
عَل َْي َ

لل
ا ِ

.3

ك َس َل ُم
عَل َْي َ

.3

لل
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ

َيا َدا ِع ًيا

.1

لل
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ

َيا ُح َّج َة ْالِل ٰـ

.6

ات َيا
لل َو َّ
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ
الصل ََو ُ

.0

ات َيا
لل َو َّ
ك َس َل ُم ا ِ
عَل َْي َ
الصل ََو ُ

.4

ك َس َل ُم
عَل َْي َ

لل ا َْظ َه ْر َت غ َْؼ َب ًة
ا ِ

.4

ا َ َيا

.4

ا َ َيا ُح َّج ًة َم ْش ُه ْو َرةً ِِف ال َْو ٰری َو َط ْو

َدا ِع ًيا

لل
ا ِ

َدا ًبا

ُم َؤ َّب َدا
ا َ ٰت

ُّ
ل ِ َّ
الط ْه ِر قَائِ ًما
ب
لط ِّي ِ

َدا ًبا

ُم َؤ َّب َدا

ض ِر َم ال َّن ٰدی
ا َ َيا َطا ِه ًرا َس ْي َف ال ُْه ٰدی ِخ ْ
لل َبا ًبا ُم َؤ َّي َدا
لِ َن ْج ِل َر ُس ْو ِل ا ِ
ـ ِہ َدا ِع َي ٰا ِل ال ُْم ْص َط َف ُّ
الط ْه ِر ا َ ْح َم َدا
ام ال َْع ْص ِر َيا َش َج َر ال ِّن َدا
اب اِ َم ِ
ِح َج َ
ض ًل َو ُس ْو َد َدا
ُذك َا َء ُدعَا ِة
َّ
ْت فَ ْ
الس ْ ِ
ب ُّ
ض ْر َت ِب َها لِ َّ
الط ْه ِر ُم ْن َت ٰدی
َح َ
لط ِّي ِ
ام
َام ْال ِ َم ِ
َمق َ

ال ُْم ْس َتق َِّر ُم َو ّح ََدا

َد عِل ٍْم اِل ٰ ِه ٍّي َو ا َ ْك َر َم َم ْن َه ٰدی
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.4

ا َ َيا ِس ْد َرةً

.35

اك ِع ْصـ
ْت ِش ِد ْي َن َح َب َ
ا َ َيا ِع ْص َم َة ال ُْم ْس َ ْ

.33

َك الْـ
ا َ َيا ُع ْص َرةَ ال ُْم ْس َؾ ْن ِج ِد ْي َن ا َ َنا ل َ

لِل ُْم ْن َت ٰه

ت ا ُ ْس َوةً
ق ُْم َ

ت ُن ْو َر ال ُْم ْه َت ِد ْي َن َو َيا لِ َس ْعـ
 .33لَق َْد ُك ْن َ
ت فَ ْو َز ال ُْم ْق َت ِد ْي َن قَ ِد اقْ َت ٰدی
 .31لَق َْد ُك ْن َ

.36

َّ
اللئِ ِذ ْي َن ِم َن ال َْب َل
ت َم َلذَ
َو ُك ْن َ

.30

ت َم َعا َد ال َْعائِ ِد ْي َن َو َم ْج َم ًعا
َو ُك ْن َ

ت ا َ ًبا
َ .34و ُك ْن َ

ي
لِل ُْم ْؤ ِم ِن ْ َ

َج ِم ْي ِع ِه ْم

ِف ْي َها

َت َج ّم ََع ْت

ان
َ .34ر َسائِل َ
ُك الْ ُغ َّر ُ

ُ
َام ُم َج َّر َدا
ِل َ ْه ِل ال ّن ٰه ك َا ل َْع ْق ِل ق َ
الر َدا
اب الْ ُِ َسا اَف َ
َـم ًة ل َ
ْض َل ِّ
َك ا َ ْص َح ُ
اَئِ َّم ُة ِم ْن اِ ْش َرا ِق ِہ ْم ا َْش َر َ الْ َج َدا
ك َس ْي َف ال ُْه َدی ا ْه َت ٰدی
ـ ِد َم ْر ٍء ُه َدا ُہ ِم ْن َ
ب
ِباٰ ِل ال َّن ِ ِ ّ

ك اقْ َت ٰدی
ال ُْم ْص َط ٰف َم ْن ِب َ

الر ٰدی
ت َم َعا َذ ال َْعائِ ِذ ْي َن ِم َن َّ
َو ُك ْن َ
اب ِه ْم َبا ًبا
ِلَل َْب ِ
ا َ َب َّر ِم َن

ال َبا ِء
ْٰ

َش ِر ْيفًا
ا َ ْرأ َ َ

ُم َم َّج َدا
ا َ ْرفَ َدا

لل ِف ْي َها لَ َنا ُه ٰدی
اب ا ِ
فُ ُي ْو ُ
ض ِك َت ِ
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اب ِد ْي َن َو ك َْع َب َة الْـ
 .34ا َ َيا ِق ْبل َ ًة لِل َْع ِ
َ .34و َب ْؼ ًتا

َي َما نِ ًّيا

ِبہ

َح َّل َر ّبُ َنا

ت لِ َه ْد ِي َنا
َ .35و ِم ْن عَا ل َِم ْال ِ ْب َد ِاع ِج ْئ َ
َ .33و َر ّدَ َك َر ُّب ال َْع ْر ِش ِِفْ ْال ِ ْن ِت َہا اِ ٰل
 .33فَاَ ْط ِه ْر ِبہ ِع ْن َد ال ِْب َدا َي ِة َم ْص َد ًرا
َاس ِم ِہ الـ
 .31ا َ َنا َن ْج ُل َس ْي ِ
ف ال ّ ِد ْي ِن َم ْن ك َ
َان ك ْ
ِ .36ل َ ْخ ِد َم

ال ِ ْخ َل ِص
ِب ْ

ِ .30ق َل َدةَ

َم ْمل ُْو ِك َّي ٍة

 .34ا َ ِغ ْؿ َنا

ا َ ِغ ْؿ َنا

ٰا َل ُم َح َّم ٍد
ل َُهم

عَل َْت

َيا َص ِف َّي

اِ َما ِم َنا

ّي َبا ُت ْوا ُر ّكَ ًعا
ُـم َصلِ ْ َ
َو ِِفْ َي ِد ِہ

ُث َّم ُس َّج َدا

ال َْعل َْيا ِء َس ْيفًا ُم َه َّن َدا

لل اِ ْذ ق ُْم َت ُم ْر ِش َدا
ت ِد ْي َن ا ِ
فَاَ ْح َؼ ْي َ
َان ال َْع ْو ُد
َم َعا ٍد َو ك َ
ب ِبہ
َوا َ ْط ِي ْ

لل ا َ ْح َم َدا
وا ِ

ِع ْن َد ال ِّن َہا َي ِة َم ْو ِر َدا

اب ا َ ْص ًل َو َم ْح ِت َدا
ِّ
ـر ٰٰض َطا ِه ًرا اِ ْذ َط َ
َواَفْ ِد َي ُه ْم

اي
اِ ّيَ َ

َس ّٰم

ُم َح ّم ََدا

ي قَل َّ َدا
ِباَ ْم ِر ِهم ِِفْ ال َّن ِ ّص ِج ْي ِد َ
ا َ َيا َم ْن

ات
اِغَا َث ِ

الْ ِع َبا ِد َت َع َّو َدا
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 .34ا َ ِج ْر َنا

ا َ ِج ْر َنا

اث
َيا ِغ َي َ

ل َِه ْي ِف َنا

لل َوا ْب َن َو ِص ِّيہ
 .34ا َ َيا ا ْب َن َر ُس ْو ِل ا ِ
ِِن ع َٰل َح ْم ِل
 .34اَع ِ ّ ْ

ْال َ َما َن ِة

َدائِ ًما

ت
َ .15و َس ْي ُف الْ ُہ ٰدی َم ْو َل َ
ي َو ِس ْيل َ ِ ْ
ي َخ ْ ُ
ْ
ك ِِف ُّ
الد ْن َيا َش ِف ْي َع الْ ِع َبا ِد ُك ْن
 .13ك ََدأ ِب َ
لل ٰط ٰہ َو ٰا لَ ُہ الْـ
َ .13و َتغ ْٰش َصل ٰوةُ ا ِ

ا َ َيا َم ْن ك ََص ْو ِب ال ُْم ْز ِن ق َْد ا َ ْرفَ َد الْ َج َدا
ل ُمل ِْہ ًما َو ُم َؤ ِّي َدا
ِبف َْي ِض َ
ك ُك ْن ِ ْ
َك الْ ِف ٰدى
ي ُر ْو ِح ْي ل َ
ي َم ْو َل َ
َو ُخذْ ِب َي ِد ْ
ك لِ َما ا َ ْد ُع ْو َوا َْض َرعُ َس ْر َم َدا
اِل َْي َ
َش ِف ْي ًعا

لِ َع ْب ٍد

َك َم ْش َہ َدا
َزائ ٍِر ل َ

ي ا ُلْ ِح َدا
ا ُ ٰل ا َ ْك َر ُم ْوا َس ْي َف الْ ُہ ٰدی ِح ْ َ
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.3
.3
.1
.6
.0

لل ا َ ْد َػ َّ
الش َدائِد
ا َل ََّم ِب ِد ْي ِن ا ِ
لل ا َ ْد َػ َّ
الش َدائِد
ا َل ََّم ِب ِد ْي ِن ا ِ

َان َز ْي َن ال َْم َسا ِجد
ِب َغ ْؼ َب ِة َد ٍاع ك َ

َان ا َ ْر َح َم َرا ِح ٍم
ِب َغ ْؼ َب ِة َد ٍاع ك َ

ابد
ب ا َ ْه ِل ال َْؽ ْي ِ
ت ْ
كع َب َة عَ ِ
َو َنائِ َ

ِب َغ ْؼ َب ِة َش ْم ٍس لِ ُّ
ام َم ْن
لد َعا ِة الْ ُِ َر ِ

َاصد
ِبہ لَ ُہم َت ّم َْت َج ِم ْي ُع ال َْمق ِ

ان ا َ ْك َر َم َم ْح ِت ًدا
ِب َغ ْؼ َب ِة َم ْو ًل ك َ َ

ِل َْط َہ ِر َوالِد

َوا َْط َہ َر

َم ْول ُْو ٍد

ل ِل ُم َح َّم ٍد
ِٰ

ضا ِدد
ار َح ْت ِ
ف ال ُْم َ
َو َس ْي ِف ِه ُم ال َْؽ َّت ِ

.4

ب
َاب ل ٰ ُِ ْن َه ْل ُيقَا ُل ِب َغائِ ٍ
لَق َْد غ َ

.4

ارہ ِِف ال َْم َشا ِهد
لِ َم ْو ًل َب َد ْت ا َ ْن َو ُ

.4

ام ِب َو ْج ِہہ
لَق َْد ك َ
َان ُي ْس َؾ ْس َٰق الْ َغ َم ُ

لِ َطا لِ ِبہ َح ْم ًدا َج ِم ْي ُع ال َْم َحا ِمد

فَللّٰ ِه ِم ْن َو ْج ٍہ َك ِر ْي ٍم لَق َْد َب َدا

.4

ي ا َ ْح َس َن قَائِد
لِك ُ ِ ّل ُو ُج ْو ِہ الْ َخ ْ ِ

َان َتاجَ َّ
الد ْع َو ِة َّ
الط ِّي ِؽ َّي ِة الَّـ
لَق َْد ك َ

اشد
ي َس ِؽ ْي َل ال َْم َر ِ
ت ل َْم َت َز ْل َت ْہ ِد ْ
ـِ ْ

ي اَقَـ
ي لِ ْ ِ
ل َم ِ
ام الَّ ِذ ْ
َوق َُّرةَ عَ ْ ٍ

ـر َمثْ َواهُ ِِفْ عَ ْي َن ْي ِہ ق ُْر َب َة َوا ِجد
َّ

.35
.33

ان
َب َغ ْؼ َب ِة ُب ْر َه ٍ

ف الْ ِحل ِْم ُي ْح ِي ْي َو لِ َّيہ
َان ِب َس ْي ِ
َوك َ

ي كُل َّ ُه ْم
ِ .33ب َہ ْي َؽ ِتہ ا َ ْر َٰض ال ُْم َوالِ ْ َ

أسا َرأ ْ َس ك ُ ِ ّل ُم َعا نِد
َو َيق َْط ُع َب ً

ايد
َوا َ ْر َدی ِب َہا ْال َ ْع َدا َء ا َ ْه َل ال َْمك َ ِ
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ي اِ ْذ
 .31لَق َْد ك َ
َان ِم ْص َداقًا لِ ُج ْو ِد الْ ُح َس ْ ِ

.36

َان ا َ ْج َو َد َجائِد
ِف َدا ًء عَل َْي ِہ ك َ

َان َي ْحم ِْي َب ِِن الْ ُہ ٰدی
ِب َن ْج َدتِہ ق َْد ك َ

َابہ ا َ َّ
ي ذَائِد
كَل َْي ٍ
ث غ ََدا َع ْن غ ِ

.30

ي َمقَا ُمہ
َت َو ّح ََد ِِفْ ِذ ْك ِر ا لْ ُح َس ْ ِ

َّ
الذا ك ِِر ال ُْم َت َوا ِجد
فَاٰ ٍہ لِ َف ْق ِد

اِ ْبكَائِہ َو ُبكَائِہ

ع َٰل ِس ْب ِط ٰط ٰہ َطا لِ ًبا لِل َْم َساعِد

فَاِ ّنَ َنا

اجد
ِب َغ ْي َؽ ِتہ ِِفْ َح ْس َر ٍة َو َت َو ُ

لِ َف ْق ِدہ

فَ ُفق َْدا ُنہ ِم ّمَا ا َ ٰت ِب َّ
الش َدائِد

ي ع َٰل
َ .34واَفْ ِد ْ
َ .34و ٰا ٍہ عَل َْي ِہ

ُث َّم

َ .34و ٰا ٍہ عَل َْي ِہ

ُث َّم ٰا ٍہ

ٰا ٍہ

اب َتأ َ ِّس ًيا
ْب ُت ع َٰل ٰهذَ ا ال ُْم َص ِ
َ .34ص َ ْ

َك الْ ُقل ُْو
َك الْق ُْد ِس ُّي َم ْن َمل َ
ُ .35ه َو ال َْمل ُ

ان ِد ْي ٍن ُم َح ّم ٌَد
َ .33و َوالِ ُد َنا ُب ْر َه ُ

ِباَ ْه ِل الْ ُِ َسا ِء َّ
الطا ِه ِر ْي َن ْال َ َما ِجد
اسد
َب ُح ًّبا َو ل ُْطفًا ُم ْر ِغ ًما ا َ ْن َف َح ِ
ابد
َو َما نِ ُع َنا ِم ْن ُم ْع ِض َل ِت ْال ََو ِ

ب " ق َْو ُل اِ َما ِم َنا
َ " .33ه ِل ال ّ ِد ْي ُن اِ َّل الْ ُح ُّ

َ
ي َّ
الش َوا ِهد
َت َش ّخ َص ِف ْي ِہ فَ ْہ َو َخ ْ ُ

َن ْع َشہ فَكَأ َ ّنَہ

ْك ُي َن ّ ِج ْي َن ْف َس ك ُ ِ ّل ُم َعا ِهد
لَ ُفل ٌ

َان ك ََما ق َْد قَا َل َس ْي ُف الْ ُہ ٰدی" ا َ َنا "
َ .36وك َ

َاصد
فَاَ ْض َٰح اِ ٰل َمثْ َوا ُہ ا َ ْك َر َم ق ِ

َ .31و ل َّمَا

َح َمل ْ َنا

َ
ي ا َ ْن َزل ُْت َوالِ ِد ْي
َ .30رأ ْي ُ
ت َي ِق ْؼ ًنا ِح ْ َ

ض ال َّن ِع ْي ِم ال ُْم َرا ِفد
َْبہ َر ْو َ
اِ ٰل ق ْ ِ
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َ .34و َما قَا لَہ ِِفْ َب ْؼ ِتہ ق َْد َرأ َ ْي ُتہ

ايد
فَ ِط ْب ُ
ت ِبہ ِم ْن ُن ْو ِر ِہ ال ُْم َت َز ِ

ات ال َّن ِع ْي ِم َج َر ْت ِبہ
ار َج َّن ِ
َ .34وا َ ْن َہ ُ

ي َظ َما َء ال ُْم ْؤ ِم ِن ال ُْم َت َعا ِهد
ُت َر ِّو ْ

ٰ
َْب ْي ِن َضا َء ا َم َعا ِج ًزا
 .34فَلِل ّ ِه ِم ْن ق ْ َ

ُي ِن ْي َل ِن ٰا َما َل ال ُْم َو ِال ال ُْم َوا ِدد

لس ُج ْو ِد ُم َع ّ ِط ًرا
 .34ا َ ُز ْو ُر ُه َما َب ْع َد ا ُّ

ار الْ ُخل ُْو ِد ال ُْم َشا َهد
لِ َنف ِْس ْي ِباَ ْز َه ِ

الص َبا َبلِ ّ ْغ َس َل ِم ْي اِل َْي ِہ َما
َ .15ن ِس ْي َم َّ

ي ال َْع َوائِد
َوعُ ْد ِم ْن ُہ َما َن ْي ًل ِب َخ ْ ِ

ِن
َ .13وا َْش ُك ُر ُب ْر َه َ
ان ال ُْه ٰدی اِ ْذ اَقَا َم ِ ْ

الس َيائِد
ب َّ
لِ ِخ ْد َم ِة ا َ ْب َنا ِء ال َّن ِ ِ ّ

لل َن ْظ َرةَ َر ْح َم ٍة
ان ِد ْي ِن ا ِ
 .13ا َ ُب ْر َه َ

ِب َہا ا َ َتق ََّوی ِل ْق ِؾ َنا ِء الْف ََوائِد

ار ِم ْن ٰا ِل فَا ِط ٍم
ِن َد ْع َو ِة ْال َْط َہ ِ
َ .11ب ِ ْ

َد َع ْو ُت ُ
ض ْب ِط ال َْعقَائِد
اس َع ْوا لِ َ
ُم فَ ْ

 .16عَل َْي ُ
ُ ْم ِب ِذ ْك ِر ال ُْم ْص َط ٰف َو َب ِن ْي ِہ َوالـ

ُّ
اود
ـدعَا ِة الْ ُِ َر ِ
ي ْال ََج ِ
ام ال ُْم ْطل َ ِق ْ َ

ان ال ُْه ٰدی َن ْج ِل َطا ِه ٍر
 .10ع َٰل ِذ ْك ِر ُب ْر َه ِ

ٰ
ْي َر ّبُ َنا َج َّل َشأ ْ ُنہ
َ .14و َص ّل عَل َ ْ ِ ْ

فَ ُد ْو ُم ْوا اِلَ ْي ُ
ض ال َْم َوائِد
ُ ْم َي ْس ِر فَ ْي ُ

﴿﴾14

اِ ٰل َما ا َ َضا َء الْ َ
ُ ْو َن ُن ْو ُر الْف ََرا ِقد

1116

( )1اے اهلل ان دايع ُيب ان پػَارا
ََ
بين فاٌة ان فيم ان ظخارا
دياجو ان لگؼَ ےن ھج ھی َظْوارا
ھج روخاين ابكا ےن ٌاں ےھچ ھٌلرا

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

َ
( )2ےھچ بصھاف دٍں ظَف دٍَ ان جاين

دياة امئة ين ھج ےھچ ِؼاين
اٌا ـ اىضٌاں ھج ين چوےم پُؼاين
ٰ
اىٕ اىو ی ھج ان جمَس ان ابين

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1117

( )3ييوـ ھسی ان ھتا ًًُ اْلنا
ًّ َ
ےن ظَف ادسی ان ھتا خلا اان
َ
بْا
ابري ٌوافق
ٌَؼََّة
ےھچ ٌؤ ٌَ پص ٌوىل ان اخعاں ھگْا

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم اىؿيوة ييَم اىعالـ
َ
( )4ھتا ابكمنا دايع يس ًػً املشاؿ
كصاف ان خافن ھتا كسيس رؿاؿ
َّ
دياجو ان ظو ج ھتا حبََص اىْواؿ
َ
ھی َظب ےھچ ٌَ املو ٌْنی رجاؿ

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1118

( )5جعب ػاں يس ذنصخعنی ےن نَسم
باكء اےن ٌأمت ين جرشٌف دًسم
َ
ھص ٌؤٌَ ھی اِعوں يس جْة رصًسم
ےن ٌوىل ان ِوصة ين رفواف ىَسم

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )6خعنی خعنی ےھچ ػٕ هكخا ھص دـ
دياء نصات ٌؤٌَ رےه روش ےن رصـ
رسا ھن دھكاكے ا ٌؤٌَ ےن نويئ مه

فلك اٍم ٌوىل خعنی ِو ٖويئ مغ

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1119

( )7ا بصھاف دٍَ جو بصھاف دٍں ےھچ
ؔ مثںی ےھچ
دياء خعنی ان در
خعُين ذنص ان ھی ُو ر ٌبںی ےھچ
فساء ػٕ ان اكپص ظسا ٌؤٌْںی ےھچ

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
( )8اٌايم

ييَم
ٌواھص

دھكاای

اىؿيوة ييَم اىعالـ
ّصاال

نصي دًسا ديوة ان بول ےن ابال
جعب انز ك ًٍِة ٌا ےنمه ےھچ پاال
جعب اپ ان هچصٔ ُو

روپاال

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1111

( )9جواٌى امئة ين جًٍری نَسم
ريچ ٌيخىق َظب ين جمٗری نَسم
اٌايم هھو

ين ثسبری نَسم

ھج چاھَو ھت اهلل ھی جلسٍص نَسم

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

(ٌ )11وايل ين دھيزي

اىؿيوة ييَم اىعالـ

اابد نَسم

مهُؼٕ حمبو ےن اٌساد نَسم
ؾالح ين ِؿَدخو ارػاد نَسم
ٌباين فعاد

ين بصابد نَسم

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1111

َّ َ
( )11جعب ػاں يس فيم اىْجاة چالٌو
ےن پاين ان لاىب ےن دكدھ پالٌو
ھج ٌؤٌَ ےن فوت ھتَو ھت دالٌو
ا فقو ھی دمشَ ان دؿ ےن جالٌو

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )12ھی ٌوىل ھی ےنمه ييوـ پڑھاای
ےن پوػاؾ ےنمه ادب ان هپْاای
ھص ھچوٹا ےن ھموٹا ےن دؿ ٌا كظاای
ےن ٍفية ين ُُْس يس ظب ےن جاگای

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1112

(َ )13
ػب يَس ٌَالد

خريِ اْلنام

بخاكي ےن اُھكوں ٌا ِو ر االٌاـ
نصي ظَف دٍَ ين زایرة متاـ
پڑھو ٌؤٌْںی پص كداع ِو ظالـ

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )14جًٍة ان دف نَسم ٍَبة ےن هاھص

ا ٍَبة يس ھی دف ِو فقو ےھچ زاھص
ھی دف ٌا اٌاـ ين خرضة ٌا خارض
ھتيئ ےن نصي دًسم بصھاف ابھص

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1113

( )15جَوارے ا ػٕ ےن دكپٹػا اڑھاای
خرش ين ھگڑي ھتي َؾرب نمي پاای
اےن جَارے ػٕ ےن كرب ٌا ىٹاای
جو جْة ان َروفة ِوص ےنمه اای

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
اىؿيوة ييَم اىعالـ

ييَم
َ
(ٌ )16الئم ان الھكو كبػَيٕ ؤ اای

ےن بصھاف دٍں ان جْازة اھٹاای
ھی كسيس ظفَْة ےن َرب ھی چالای
ف
ھَوىل ان َدرای يس َظب ےن چباای

ف

ھچڑاای

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1114

()17

مهںی نمي ھبوىےسي بصھاف دٍں ےن
ھی ٌوىل ان هچصٔ ےن َروػَ جبںی ےن
َ
امئػة ين ديوة ان رنَ رنںی ےن
ُيب ان بصادر رسا ان اٌںی ےن

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
( )18دمحم دمحم

ييَم
ےھچ

ك د

اىؿيوة ييَم اىعالـ
زابف

ا اكِو ٌا گوُےج ےھچ ػٕ ُو بَاف
ےن اُھكوں ٌا ٌوىل ين ؾو ة يَاف
ےھچ ٌوىل ين ذنص يس دؿ ےن اٌاف

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1115

()19

َ
فصاؽ يس اكا امل ےھچ

ھگْو

خضن ين ےھچ راجو ےھچ مغ ان دِو
كَاٌة ان دف اپ ػافى بْو
اے ٌوىل يصض ےن ھٌلري ظْو

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
()21

ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

مچهيت ےھچ يامل ٌا ػٕ ين ٌضاای
ےن ظب پص ےھچ ٌوىل ين پھیً يماای
حمب ےن ےھچ خبؼے بلا ء ان ھساای
بلاء لول نص ا ًًِ ين رسا ای

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1116

()21

اے اكا ! اے ٌوىل ! دمحم ےن لاھص
مهںی َظب ھتَا ےھچ ا َروفة ٌا خارض
اٌاين ےن خبيش نصو ػاف هاھص
ھی ػاں دًهھي روش ھتايئ اكل ےن ارص

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )22مهُؼٕ ا روفة ٌا خارض ھتئےسي

جسود جباكي ےن زایرة نصےسي
ےبٌ 2وىل يس دؿ ين اٌاين ىئےسي
ےن ارالص يس ا كهَفة پڑھےسي

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1117

( )23اٌاـ اىضٌاف ين ديوة ين رسٌة
ٌْے ايپ بصھاف دٍں ھی ا ًٍِة
َُابة ين خاتِ يس خبيش ےھچ زٍْة
ھی ٌوىل ان ىمف يس ٌاري ےھچ جهبة

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

( )24اے لٕ ان دىرب ٌںی يبس اكو

پصايم ىو هياں ھبي ےن يْس اِْلِجِل
رويش اپين ےھچ ٌوىل اكؿی اِْلِهِل
ےن اھْا يس خاؾو ےھچ ؾاحل َعو

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1118

()25

متںی ھبائَو

پْجنت ان ٍالٌو

متارا ٌوايل ےھچ خق ان اٌاٌو
ظرت ٌا دياجو ان داٌَ ےن ھتاٌو
ھی ظالگ پص َرب ان َؾالجو ظالٌو

اے ٌوىل دمحم ! ھٌلرا هسارا

هكاں ےنمه ٌويك ےن اكا ظسھارا
ييَم
()25

اىؿيوة ييَم اىعالـ

1119

چيو اے پَارا يضٍض ك چيو
ييوـ هُـدْي ان چين ىو لگو

كٔ دمسي ۰۱حمصـ لصؼ بط كىو
َ
خعُين ذنص ان ىين ىو ھپيو

3

چيو ھی يس روػَ نصي ىو دىو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1121

ےھچ يَس احلضن ٌا كَاٌة ين اید
نصي ىو مجى اٌٖل زاد املًاد
َ
َ
ػھ نصبالء ين يضاء رری زاد
َ
ھی جْة ان ھگص ِو ےھچ اكػوي يٌلد

3

چيو بط چيو ا ےھچ جهن َّ
اىصػاد
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

نويئ ككت خعنی ھن ھبواليئ جايئ
ےن اِعو ين ًٍِة ھن ىَوايئ جايئ
ا جوفَق نويئ يس ھن ھچَْايئ جايئ

1

ےن بعخاف اْٖو ھن نٍاليئ جايئ
چيو ا ُساء ظب ٌا ھپَاليئ جايئ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1121

خعنی ين ھتيئ نصبالء ٌا هشادة
َ
ےھچ اْٖا ظبب ينی ظب ين ظًادة
َ
ےن اٌٖل ےھچ ٖص فَ ين درس كَادة

6

پڑے اھْا يس ےھچ جفادم ين يادة
چيو اْٖو ٌامت ےھچ روح يبادة
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ا مغ ھی ُيب ےن كيص ےن رالای
اےن فاٌة ان

لكَجھ جالای

ىهھي اكٍشك نوفَو

ھی بالای

0

خعنی ےن ٌوت ان ھگوّٹو پالای

َ
چيو ا ظْو نص بالء ين بالای
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1122

رفاء اىھي ےن ارخَار نَسم
ھت رالص ٌَاف ٌا حيوار نَسم
ےن ديوة ين كاڑي ےن مهوار نَسم

4

ػَالںی ين فوج ےن ٌعٌلر نَسم
چيو ظب ھی ا كات اكصار نَسم
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ھكجو ي ےن ٹَهو خعنی ھی دًسك
ىًَْو ھی اپ ان جمس ےن ھچَسك
ىًںی مشص ھی كار رْجص يس نَسك

4

ےن جاـ هشادة خعنی ھی پَسك
چيو رويئ ىو اےن جْة رصًسك
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1123

جعب ػاں يس جسسة نصے ےھچ خعنی
دياؤ يس داٌَ ھبصے ےھچ خعنی
ٖساًة ان ٌويت جڑے ےھچ خعنی

4

فصػخھ ين ؾو ت ھگڑے ےھچ خعنی
چيو بط ِوص ٌا ھپصے ےھچ خعنی
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ييوـ ين ذنص خعنی ےھچ ىب
هنںی ٌوےک اےنھ ھج ےھچ اٖو خب
خؿول ےھچ اْٖا يس رفواف رب

4

ھی نوسص ريس ےھچ روخاين لب
چيو ھی ذنص ين لصؼ ٌؤٌْںی ظب
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1124

رشوع يس جماىط ےن اابد نصجو
دىو ےن َٖوىل يس ازاد نصجو
حمبو ےن ٖص ككت اٌساد نصجو

35

باكء اےن ٌامت ِو ارػاد نصجو
چيو اپْا ٖادم ےن ًٌَاد نصجو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

َ َ
َّ
ا مغ ےھچ جنايت ِو اٖسل اىعبَو
ُھتي اٌٖل ؾرب ِو نصوو مجَو
ےن جاِو رصچوو ےھچ اٌٖل كيَو
َ
جو هاٖص نصي ىَجو ُوح ك يوٍو

33

چيو يپ ىو نوسص اےن ظيعبَو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1125

ا ذنص يس جاِو ين روزي ىكؤ
ين

متارا ِفوس
َ
َ
َ
ےن كوـ بػواٖص ين يضة كدٖاؤ
ٌوايل ان فصٌاف

كٍَة

جماىط جساؤ

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ظْو دؿ ان اكِو يس اے ِو هناىو
َ
متاري رلافة ےن ٖص دـ ظْھباىو
ےھچ اپْو لصٌلة
نصي

ىَجو

33

ٌاےھت چڑٖاؤ

چيو نصبالء ين
چيو!

بڑٖاؤ

َُارو

ّصاىو

31

پاؾ متارا رَاىو

چيو اكےنی خو نصي ىو ظؤاىو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1126

ےھچ بصٖاف دٍَ ان ايىل الكـ
باكء اےن

اباكء

نصو ابىسكاـ

اٍم اِعو ھبي ِلكے جو ھتيئ گَو اكـ

36

ےن ھتيئ جاےس ٌؤٌَ ين خاجة متاـ
چيو اْٖا اكپص پڑيه ىو ظالـ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

ا ذنص خعنی يس دمشَ َجػيے ےھچ
ےن اٖين بْاؤ ان پاای ٖ ػيے ےھچ
اےن ٌؤٌْںی ين حمبة نھيے ےھچ

30

ھی ظب يس بالؤ ين افة ٹيے ےھچ
چيو ارصة ين ٖساًة ٌيػے ےھچ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1127

َ
يضاء ين جماىط ين اٖبة نصي ىو
ےن اْٖا فوائس ٌا َرٍبة نصي ىو
ٌَ َوايل نصاـ ين حصبة نصي ىو

34

ےن اهلل جًاىل يس كص بة نصي ىو
چيو ظب گْاٖو يس جو بة نصي ىو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

َ
ےھچ ٌارو ا پََاـ اے ٌصد ك زن
َ
متارا ٌا ےھچ ٌارو ا خعَ هَ
ھك ذنص خعنی نصو رات ك دف

34

ھج ٌوىل اكپص روای ےھچ اِط ك جَ
چيو اْٖا يس ٖويئ متاري ىگَ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

1128

ٌںی ذميوؾ اؿ دمحم ٌفقو
َّ
اٌاـ اىضٌاف ےھچ ٌوىل ٌبجو
َّ
ھج ٌوىل ين ذنص ےھچ ذنص ٌْػضل
َ
ھچو ں اْٖا هظو ِو ٖص دـ ٌؤٌػو

34

چيو ھی ےھچ اپين ظًادة ٌهػٍػَّو
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!

اٌاـ اىضٌاں خق ان ظيماف ےھچ
ََ
َ
ا ُفط ك ُ ػفط ھی پص كصابف ےھچ
دياة ادسل اٖين بصٖاف ےھچ
َ
ھی ظب پص ؾالجو ِو فَقاف ےھچ

34

چيو ا دياجو ِو فصٌاف ےھچ
چيو!

اے پػَارا يضٍضو چيو!
*****

1129

جْة ٌا ايىل ِؿُب ےن ىَجو

روجو بصادر خعنی ےن روجو
رسوےى گْاٖو ان ٌََو ےن دٖوجو

3

روجو بصادر حسین ےن روجو

1131

لٕ ُيب ان خعنی ِواظا
َ
ريق رسا ان ھج ھتا دالظا

3

ايساء ھی اےنھ ٌارا پَاظا

روجو بصادر حسین ےن روجو

انان ُيب ِو كيسٔ ُھباٌو

ُؔ
لك اّبَاء ِو بوھجػ اھٹاٌو
َ
َ
يامل ےن درس جفادم ظھكاٌو

13

روجو بصادر حسین ےن روجو

ٌوىل يًل ان خعنی ےھچ دىرب

زھصاء ان پَارا ػفاية ان پَهص

ھبوال ُھتي اےنپ ھی زٍص رْجص

36

روجو بصادر حسین ےن روجو

1131

ايساء ھی لٕ ين كاڑي جالكي

ظبك ُيب ےن ٌہٌلں بالكي

30

همل ك ظمت ان ثریو چالكي

روجو بصادر حسین ےن روجو

ايساء ھی كخو هشَسك ےن نَسا

ظالگ ان زمخو نھٍي ػٕ ھی ىَسا

43

ارص ٌا جاـ هشادة ےن پَسا

روجو بصادر حسین ےن روجو

يون ك دمحم زٍٓب ان پَارا

ىيئ ےن رزا بَوےى رن ٌا ظسھارا

بَوےى ےن زٍٓب ھی روب ظْوارا

43

روجو بصادر حسین ےن روجو

1132

كامس ان ٌھكڑا ھتا چاُس رپاال
ھی ٌأ پص ھبي نَْھ ِاكال

43

ظوات ھی اكًيه رو ں ان دكػاال

روجو بصادر حسین ےن روجو

ػٕ ھی ريچ نصبالء ٌا ےھچ ػادم

ػادم ان نڑپا ٌا دكدا ےھچ فادم

43

ظو ں ػٕ ين مهػة ظوں ػأ زادم

روجو بصادر حسین ےن روجو

ابزو نػٹا پَ ٌويك ھن رسٌة
دكًا ےھچ ظلَّاء اداء نصوا ذٌةَّ
پاين ان دھيوا يس ٹويٹ ےھچ مهػة

3
35

روجو بصادر حسین ےن روجو

1133

مه ػلك لٕ يًل ان ےھچ مهْاـ

چويس زابف پَسك نوسص ِو ےھچ جاـ

3
33

دھكالٌو ٌؤٌَ ےن رری ِو اجناـ

روجو بصادر حسین ےن روجو

ىَوا رزا روای ًٌؿوـ اؾَص

ظو ج ان ھاـھت ٌا اای كٔ دىرب
َ
ھج ٌؼرتي ےھچ كَاٌة ان ازھص

3
33

روجو بصادر حسین ےن روجو

پاای هشادة ثری ےن ھكايئ
َ
ھج يس اداء اٌص ابري ےھچ ھتايئ
َ
اھٌل ےھچ ارسار حمرش اےى ھبايئ

3
31

روجو بصادر حسین ےن روجو

1134

نَسا خعنی ھی جَارے ا َ
رادٔ
ظب ےن كداع ِو  ،ايپ ا َ
فادٔ
ھتو خرش نصات هكپارٔ َ
زایدٔ

3
36

روجو بصادر حسین ےن روجو

زٍٓب ھی ھگوًا ين ھتايم راكب
َ
اِعو ےھچ ِالك بَری خعاب

3
30

ٌوىل ھن جاؤ بط ھتو رماب

روجو بصادر حسین ےن روجو

خَسر ان پَارا َرن ٌا ظسھارا

دمشَ ھصاؾ ےن چين ےن ےھچ ٌارا
يسؿ ٌمابق اےنھ

چپھاڑا

3
34

روجو بصادر حسین ےن روجو

1135

يرص ين ظاية ٌا جربٍو اای

ُرصة ان رالص اٌالؾ الای

3
34

ػٕ ھی رىض اهلل ان ٌوٗص دھكاای

روجو بصادر حسین ےن روجو

حيوار ػٕ ھی ٌَاف ٌا نَسم

ھگوًا ھی ٹًَك كسـ رری ىَسم

3
34

يصش ان اترا ھی برشی ےھچ دًسم

روجو بصادر حسین ےن روجو

ھجاڑ ان ٹَاك يس بَھٹا خعنی

ذنص رسا يس خبؼے ےھچ چنی
َ
ثَ پو و زمخي ےھچ ظامل ےھچ ينی

3
34

روجو بصادر حسین ےن روجو

1136

اٌو ربارة ےن ىيئ مشص بسحص

ھاـھت ٌا الٌو ربارة ِو رْجص

3
35

پاؤں يس ٌاري ػأ ےن ھٹونص

روجو بصادر حسین ےن روجو

ىَيٹ گَا ػٕ جييت زٌںی پص

رْجص ھپصاٌو خيق اٌںی پص

3
33

ُہںی ےلچ رْجص ھتا ٌوىل ٌلںی پص

روجو بصادر حسین ےن روجو

فصٌاٌو ظُْٕ يس اـھٹ بس ػًار

ُہںی ےلچ هياں اترا رْجص ان كار

گص ھپصےس رگڑا ایں ابرےى ھضار

3
33

روجو بصادر حسین ےن روجو

1137

جسسٔ خعنی ھی ھچَيے جباای
خبؼا دياء ان ظب ےن ھساای

3
31

رب ين رويش ٌا ٌاھتا نػٹاای

روجو بصادر حسین ےن روجو

زٍَ اىًبا ےن كَسم بْاای
درٔ ىاگكي َدر َدر ھپصاای

3
36

اھو ك خصـ ےن ےب خس نڑھاای

روجو بصادر حسین ےن روجو

ذنص خعنی ےھچ ايىل يبادة

اھْا ظبب يس ےھچ ينی ظًادة
ػٕ ين ػہادة يس ابيق ػہادة

3
30

روجو بصادر حسین ےن روجو

1138

اھين جماىط ٌا ككت پص اؤ

اھبة نصےنی حمبو ےن الؤ

3
34

رويئ ےن پھتص ظا دؿ ےن رالؤ

روجو بصادر حسین ےن روجو

َ
ُوح ك يوٍو ےن هاھص نصي ىو
أ نہي ےن ظاِط ھبصي ىو

3
34

ظُْٕ ٌا ٌامت ان ٌويت جڑي ىو

روجو بصادر حسین ےن روجو

نصبو ين ذنص يس اتزٔ ےھچ ھص دـ
ٌؤٌَ ِو جاف ےن اُھكو ےھچ پص من

ا مغ ٌا ٌؤٌَ ےھچ روش اےن رصـ

3
34

روجو بصادر حسین ےن روجو

1139

بصھاف دٍں ھتا خعنی ان ياػق
ذنص خعنی ٌا ھتا اپ فائق

3
34

نہخا ھتا ھص دـ ا كول ؾادؽ

روجو بصادر حسین ےن روجو

لٕ ان دىرب ٌوىل ےھچ كامئ
َ َّ
ٌںی ھچوں " ٌفقو" اپ ِو رادـ

3
15

ذنص پص اھين ھچو ں ٖص ككت الزـ

روجو بصادر حسین ےن روجو

ٌوالم

ایظَس

اىؼھساء

دامئ رےه ٌاري اٍم } ُساء
ىب پص خعُْا خعُْا ظسا

3
13

روجو بصادر حسین ےن روجو

1141

ذنص يس اھين ےھچ ٌاري خَاة

اھْا ظبب ھتاےس بہرت ذمات

3
13

حبص ھَوىل يس ھتاےس جناة

روجو بصادر حسین ےن روجو

اؿ ُيب پص نصےج اےى ابري

كسيس ظالٌو ان فَـ ےن جاري

اھْا يس ھبصےج ھجويل ھٌلري

3
11

روجو بصادر حسین ےن روجو

٭٭٭٭٭

1141

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ایخعُْا ين ُساء امیاف ين هپچاف ےھچ

1

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

فاٌة ےن ٌصثىض ان اپ ِو ر ينی ےھچ
ٌؿمىف لٕ ُيب ان كيب ان َرحیاف ےھچ

2

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ــكصبالء ٌا ھتيئ هشادة اپ ين ھج ان ظبب

ےھچ بلاء اظالـ ين ھج اهكو االدایف ےھچ

3

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

دك هجاں اكپص ا ٌوىل ان ھگْا اخعاف ےھچ

ذــكص يس اھين ظسا ٖص دؿ ےن اٌئْاف ےھچ

4

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

1142

فائسٔ نصےس ھص اؾ خميوؽ ےن ذنص خعنی

ٌؤٌْںی اھْا يس هپْے فوز ان ثَجاف ےھچ

5

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ٌصثىض ان خلت دؿ پص رويئ ےھچ نون ك ٌاكں
َ
نًبة اهلل پص ھت ابيذ پصدٔء ادساف ےھچ

6

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

أ ك زاري ٌؿمىف ان الؿ پص ےب خس نصو
َ َ
ٌَ بىك ابىك حباىك ريس ِو ٌزياف ےھچ

7

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
َ
اھو دٍں هاھص نصو هاھص نصو ُوح ك يوٍو
َ
8
َ
خق فسايئ ِو ادا نصوو هكاں اٌاكف ےھچ
ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

اٍم اِعو يس ھبي ظوں ھتاظو متںی ظالگ خبَو
مك ےھچ ھی ھك ھتايئ جو كصابں ھضارو جاف ےھچ

9

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

1143

ٌؤٌْںی اھبة نصي هكجو مهںی ثػَار ےھچ

ا خعُين ذــكص يس ےنمت ےلم ٍفصاف ےھچ

10

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

جا جبا نصجو زایدة " ای خعُْا " ين ُساء
ھی ظبب ىصزےى زایدة ىؼهص ػَماف ےھچ

11

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

جفص ٌا ھبي " ای خعُْا " ظاجن ٌا ھبي " ای خعنی "
َ
َ
رات ٌا ھبي " ای خعُْا " اخعَ االحلاف ےھچ

12

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ٌؿمىف ين اؿ پص ظو ں ظو ں نصا همل ك ظمت
كٔ ٍضًسًو ھی ھج فصيون ےن ھاٌاف ےھچ

13

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

اپ ےن همٌلں بالكي ےن ظخاای ےب خعاب

ھتيئ گَا ھبواك پَاظا كخو ا همٌلف ےھچ

14

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
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ظامتي يس فاٌة ين اؿ پص پاين ےھچ بْس
َ
گصےچ ىوےٹ اھٌل كٔ ھج اربذ احلَواف ےھچ

15

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

نصبالء ٌا ھتيئ گَا ػَسائَو ػھ پص فساء
َ
ػهص ِو ھص اؾ پَاظا ىب اكپص فَقاف ےھچ

16

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

نصبالء ٌا ػھ ھی ا ھْاگـ ٌا ػادم ريچ
ھبايئ ين پايل كؾَة ظو ں ّصايل ػاف ےھچ

17

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ھج ھگڑي ابزو نػٹاكي ےن گصا يباس أ
َ َ
پؼت ٌوىل مخ ھتيئ ھج ارفى اىبَٓاف ےھچ

18

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

َ
ظُْھء انرب يس بصھچي ےن ِاكےل ےھچ پسر

ظو ں جعب ا خوؾيھ ےھچ يلو بط خریاف ےھچ

19

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
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ھج ھگڑي خيلوـ اؾَص ثری يس زمخي ھتَا

رون اىودٔ ھتَا هچصٔ گوای ٌصجاف ےھچ

20

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

نيئ لصح اای خصـ ٌا رس ھجاككي ےن خعنی

گود ٌا اؾَص ُھتي ظو ں خرش ين ا اف ےھچ

21

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

جاش ان اثبت ےھچ بَھٹا ھجاڑ ےن ٹَهو ديئ
َ
ھت ظبب روػَ ھتَو كٔ بًَة اىصفواف ےھچ

22

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

زمخ پص ےھچ زمخ الاگ جمس اهطص ان اكپص
ھتص ھتصےى اھْا بَاں يس دٍَ ان اراكف ےھچ

23

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

زو يس ھٹونص ےن ٌاري مشص ظُْھ پص چڑھو

ےن ھبصو داڑھي اكپص كبقھ جعب يسكاف ےھچ

24

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
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مشص ھی بوھٹي چػھصي ھپریي خعُين خيق پص
ھج ُيب ين َ
بوظھ گػٕ ظھ روز يس يمؼاف ےھچ

25

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ديئ ےن جسسة اپ ھی نَسم دياء ٌعخجاب
ھج امئة ےن دياة اىعرت پص بصھاف ےھچ

26

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

مشص ھی جسسة ٌا ٌاھتو جمس يس نَسك جسك

ظبك پٍََرب ِو – ھج كٔ بوىخا كصاف ےھچ

27

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

َ
اپ ھی انان ان كيسٔ ےن ُھباٌو ھص لصح

اكل ك ارص ان خبؼا روب ظب ارٌاف ےھچ

28

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ٌوـ ياػو اء اڑھاكي دھول ےن ٌاھتا اكپص

ےھچ ھتَا هاھص ُيب ھج رمحة اىصخػٍَ ےھچ

29

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
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مغ ين اجغ يس لكَجھ ھص ھگڑي ھبوانيئ ےھچ

رون ين اهنار يس جاري ھتيئ يَْاف ےھچ

30

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

دمشْو ھی زٍٓب ك لكشوـ ين ھچَين رداء
ھت ظبب يس چاؾ ھتيئ گيئ خصٌة امیاف ےھچ

31

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

گصـ رًيت يس ےھچ ىپٹاای ھوا الػھ ؤ ظب
َ
ھج ےن ھگوًاؤ يس نھْڈال ھی بال انفاف ےھچ

32

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ھكايئ ےن دراؤ چيخا ھتا خصـ ان ارسا
َ
لوؽ بڑيي ھھتهڑي ان ھی ظےه اكزاف ےھچ

33

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

اےى هشَس نصبالء ! ےھچ اپ پص الھكو ظالـ
َ
اپ ين ثسبری يس روش خاؿ ظب انواف ےھچ

34

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
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رو ز ياػو اء ! ظالـ ٌامتي نصجو كبول
َ
كٔ دىو ِو ھج ين ھص دھڑنَ ٌا بط اخضاف ےھچ

35

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

اےى خعُين ػاف ان ظيماف ! ےنمه راھكجو

اپ ان كسٌو حيے ھج ريس ِو بعخاف ےھچ

36

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

نصبالء ين ذــكص ٌا بصھاف دٍں ِو ےھچ ٌلاـ
اید يس اھين پاكرےى ٌؤٌْںی ظبداف ےھچ

37

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

ٌںی "ٌفقو" رادـ اؿ ُيب ھچوں " ای خعنی "

ا ُساء ٌارا نخاب ِفط ِو يْواف ےھچ

38

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ

زائصٍَ ــكصبالء اكپص ٌٖلرو ےھچ ظالـ

ھج ٌالئم ين ٌشو اهلل ان جریاف ےھچ

39

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
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نصبالء  ،اےى نصبالء ! ےھچ اپ پص الھكو ظالـ
ھج ين خصٌة يس ھٌلري ٌؼلكو اظاف ےھچ

40

ایخعُْا پص مهںی كصابف ےھچ كصابف ےھچ
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بعف مریػ

ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ
ٗ

عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
جس سَ طٌھر ِشه ِ
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ُ
ع
السل طٌف المکٞـ كالٛاعٌ ال قٌطمٌ ا عف ی قٛس مٌب
م
غ
ه
راکیر ك ت ٌُٛعٌلٍ قٛش ـ فیػ الٛیق
خٌٔسلٞ
ًسلف تلپیلشفببٌ عل تگٟه

طع
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ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
ش
ٌھر
ط
جس سَ
ِه ِ

ْ ْ
َ پبٌ کل تلق د طٌب
شب تَ " ِاقر َأَ" سَ ک تٌ ا پۓ
معلص

ْ
" ِبٱس ِمََر ِبّک" ہل گ تٌ ُٛشٔس کٌ اعلٍ ٕغٌب
ُؔ
ک
ع
ھ
ؿ
شكد سَ لبٌ ہَ جس کٍ لف ك کهٔ کٍ ک تٌب

﴿﴾1

ع
لع أسٌق کٍ ہَ پن ن لیف تَ ـؾ ى زلاب
ت ِ

ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
جس سَ طٌھر ِشه ِ
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علف کٍ انہٌش خٌشي ک ٌُٞہَ قب ِض قلف
ضہـ ك مر کَ ُ ٛلخر کٌ جس سَ ہلۓ مر قلف
للد رؿ ٓ ٞعلف کٍ پن ٌُت گ ٞہلۓ شيف
ِ
ؔ
عٌلف أسٌپیٔ سَ ر هع ہلق رشر ك الف
ِ

﴿﴾2

ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ
ٗ

عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
جس سَ طٌھر ِشه ِ
ُ
معلص
ِاس قراءت سَ پبٌ تَ رً رٌُ نہٗ الٞـٌر
ی ُ
ـٌشً علف ك معرقُ کٍ شكد ہَ يع الع تٌر
ہلق اگ ٞمػملش امق ك ػیر سَ ـٌشً ًُر

﴿﴾3

خلق ِٔ أسٌق کٍ ٍّ ہل خٌئٍ ہَ تلشي يرار

ْ
ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَ ْمَیَ َعلَ َْ
"عَ َّلمََ َ
ٗ

عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
جس سَ طٌھر ِشه ِ
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ِاس قراءت سَ فبؼ أسٌپیٔ کٌ زل ٟٓھَ
شهعٔ ك اؾزاض کٍ صیڑھٌ پن آـٌئٍ حٟھَ
ٌُ ارب شب کٍ اطٌػٔ میك ـٛا آگَ ٟٓھَ
ُ
تع
زؼ اسَ تلشائٍ صلشت میك کٞاهٔ سَ گٟھَ
تع
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ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
ش
ٌھر
ط
جس سَ
ِه ِ
جْ ٔشر ہلٌُ ہَ ّ تٛا خٌّ تٌ کجي تھٌ نہیك
شقنن شقنن ُل تٌ ٟٓھ تٌ ہَ تل ہلٌُ ہَ سہیك
َ ی لی ك
ہلش و تٛي کٌ ی قٌضن ہَ کو كم ش کھ

﴿﴾5

َ ہل شھیمٌ غٌرؼ امیك
شہیمٌئٍ کَ لبۓ

ْ
ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَ ْمَیَ َعلَ َْ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
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ش
ٌھر
ط
جس سَ
ِ
ه
ِ
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سات شسهٔ ہیك دمحم ٌصطفٌ شب کَ شصمؿ
ِ
ُ
ؔکَ قْ اصلؿ
ؔن
ؔطین
ٌت
رً رۓ جس تَ ج ت ِ
معلص

تع

معلص

ؔ

شق کٍ ٌُّ تٛي سَ ہلٌُ ہَ سعٌرت کٌ حضلؿ

﴿﴾6

َ ہیك غ ٛش یگیق تھمؿ
اكش ُ ٌِغ علف میك ِکھلۓ

ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
ش
ٌھر
ط
جس سَ
ِه ِ
عم
ع
ہیك جضیق ای ِق لٍ زل قٌطمن کَ رؿ کَ ٌُغ
عم

عم

رشس َِاقرأ کٌ ًُغ
آة کٍ قرٌُّ تٌق ہیك
ِ
فب ِط پیػمیر سَ ہَ أسٌپیٔ شكطق حٞاغ
عم

معلص

َ لہل سَ طلف ك طع تٌئٍ کَ راغ
رھل رۓ ا پۓ
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ْ ْ
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ش
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ط
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ْ ْ
ْ ْ
ْ
َتب
صمشت ِاقر َأ کٌ و َ
ٱس
ہَ نہٌُّ
جدَََوٱق ِ
ِ
ُ
عٌلِف

ہَ ٓ٠رُ ِکٍ شب

خٌکسٌشي آّ ُِ
ع
خ
ل
ٌ
جس سَ كم مٌ يرا ـ میك پن ہلگٌ ص ظرب
ِ
ُ
َ
تع
اكش شہَ گٌ اس کٌ ـک ِ ٞشب میك ٔس صمؼ ك طرب

تع
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ِسک ٞکٍ ر وظ ك ی قٌ  ،پن كعٛم ِو شسمق ہَ
ُ
كم ر قٌظٔ میك شہَ زل خٌمظ المرآف ہَ
ا

تع

ہبک ِـ علف ك ارب میك تل ِش قرآق خٌف ہََ
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ر وظ سَ مػملش ھر ِاؽ گھر ہل پن اشمٌف ہَ
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ُ
علف قرآق ہَ سمق  ،ل تـ مًُؾ اكش زلش
ِ
َ
آ ِ ٞشسهٔ جس پن ٌُضؿ ہَ ـٛا ٓ٠رُؾ ك ركش
ؔ
تھمؿ كُؔ
فب تـ جس کَ قٛسٌ ْ ،جـ قرركسٌ ػیلش
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جس کٍ فبیف کلٓٞي اكش ـٌپن ِو الجٌش تلش
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ع
شضؼ لمٌ کَ ھر اؽ راتَ میك ؿکهٔ تَ ظمٌش
ِ
ُ
قٛش رائٍ سَ ہَ اس کٍ خٌف میك آۓ نہٌش
ْ ْ
ع
لمٌ خلٌمق میك شہَ پن آّ ُِ ِا َقرَ َأ سعٌش
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شام ھٛي ٓ ٌُ ٞقراش
كم شہیك ٌُُّ قٛـ ِ
ا
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َ طع تٌف سَ
علف زؼ کَ تلش سَ أسٌق ْؔخ
ِ
ؔ
ؔ
شہ تٌ ہَ ىحٌمظ ؔ
قْ ك شیف سَ نہ تٌف سَ
اكش ؾركش ك کیر سَ  ،ـؽ تٌف سَ  ،ف ت طٌف سَ

﴿﴾12

کهٔ لنمٌف سَ
ِاس طرد ـٌراب ہل كم ؿ ِ
عم
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ل
ج
ز
امرػ ا ى للقیٔ کٌ ؼ اراء أسٌق کًٞ
ھر ِاـٌءت کٞتَ كالَ کٍ طرػ اجسٌق کًٞ
تع

زلش ك ہهٔ سَ ک ًٞكم  ،زل خٛا اٌکٌق کًٞ
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ؔ
رش گ٠ش ک ٞرً كم ٌُئیك زل کلئٍ ٌُراق کًٞ
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م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَ ْمَیَ َعلَ َْ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
ش
ٌھر
ط
جس سَ
ِ
ه
ِ
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ع
خ
جْ مللٍ میك للص
ِر یق کٌ ِاشـٌر ہَ ہل ُؔ ِ
تع
خ
جْ مللٍ میك للص
ع قـ کٍ ِب تٌر ہَ ہل ؔ ُِ
َ
تع
جْ مللٍ میك خللص
علف کٍ اك تٌر ہَ ہل ؔ ُِ
تع
خ
جْ مللٍ میك للص
اكش ؿمـ کٌ ضار ہَ ہل ؔ ُِ
ت

﴿﴾14

ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
جس سَ طٌھر ِشه ِ
ىلـ کل اـًـ کٌ قرمٌف ہَ ُُؔؔ
جْ اللطق
ٓٞسف امق ك امٌق کٍ ـٌف ہَ ُُؔؔ
جْ اللطق
ِ
مؤمق ریك راش کٌ ایمٌف ہَ ُُؔؔ
جْ اللطق
ِ

﴿﴾15

ِمر خٌقُُؔؔ
جْ اللطق  ،اعًف ہَُُؔؔ
جْ اللطق
ِ

ْ
ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَ ْمَیَ َعلَ َْ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
ش
ٌھر
ط
جس سَ
ِ
ه
ِ
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ع
خ
ل
ہر گھڑي ّ تٌشً ؾزٓ٠ك ! صیر مٌ کل لل
ِ
ٞھٌف ع قلٍ کَ حٞاعلق سَ ہٌ لل
شكشبٌ ٓ ِ
اكش

ؔٔ سَ ملل
ؼ تٌر اہللِِِّّّ سَ لطػ ك دىی

تلق شغ ٌِو خٌل ِؼ

﴿﴾16

تع
ت
الکلئیق میك تھملل ھلل

ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
جس سَ طٌھر ِشه ِ
شام ؾز ك
ِ

خٌم ٓ ٞخلبٌ شہَ پن خٌمعن

کلم خلف ك ِشىؼ ٓ ٞحٟھبٌ شہَ پن خٌمعن
ِ
ک
ٌُغ ت
ُؔمق ك ػیر میكؔھلبٌ شہَ پن خٌمعن
ِ
ت
آب علف ك ًق سَ ٔس ھلبٌ شہَ پن خٌمعن
ِ

﴿﴾17

ْ
ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَ ْمَیَ َعلَ َْ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
ش
ٌھر
ط
جس سَ
ِ
ه
ِ
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ؔق کَ طٌلٍ علف  ،ھر رـ ـٌر ہل
اً میري خٌق ! ی

ْ
ُ
ؔ
ً
بَََ ِز ْد ِنَ ِعلما تل ـٛا آٌُر ہل
کہو کَ ر ِّ
َ ً
ُؔ
ّ تٛم ِو خٌلؼ نعٌلٍ تل ہَ اغً ٌُر ہل

﴿﴾18

ؼیر شب ھرگ ٠کسٌ سَ پن کلئٍ قرٌُر ہل
ِ
تع

ْ ْ
ْ ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَمَیَ َعلَ َ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
جس سَ طٌھر ِشه ِ
ا
ج
ل
ٌُ ِالہٌ ٟٓه کَ ػیر ا لؼ ٓ ٞاشبٌ ـًـ
ُ
آشضكئیك اكش او تٛیك ْخش رً رؿ کٍ یمٌـ
معلص

ظرت
ن ِ

اہلل

تع

ا

ٓ ٞخٌشي ہل عٌلف کٌ ب طٌـ

﴿﴾19

عٌلف أسٌپیٔ ٓ ٞعٌـ ہل امق ك ـًـ
ِ

ْ
ْ
ْ
م" اؽ اؾزاض ہَ
ٱل َنسَنَََمَاَلَ ْمَیَ َعلَ َْ
"عَ َّلمََ َ

ٗ
عٔ أسٌپیٔ کٌ شاض ہَ
ش
ٌھر
ط
جس سَ
ِ
ه ِ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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هج ؽبكص ٚمنىك هتُب ؛ عظظبٕ هتٍ
هج ؽبكص ٚمنىك هتُب ؛ عظظبٕ هتٍ

مشغ من ٜعِسس ؛ ىثبطط هي ثُبٕ هتٍ

اْرِ اُضضهسس ؛اٍْ ٙل كٍ ٓب هي كُٛبٕ هتٍ

اٌْٗهى هتٍ فىطط وٛسس ؛ عككو ٗب ٌٓبٕ هتٍ

ٗىىِ هِْ ٌَّزـ ٚهي ٌُهىا هتٍ هتبئسس ؛
ًبؿن ٗى هي ٌُهب هتٍ ثلٕ هتو هتوائسس ؛

ٓىال ٗب هٞت كَٖ ٗب ٓوزَ ٗى اثزلاء

ككغواد ٓب سلبُِلى ُىككى هتب ثثُو علبء

افجبه ٓب ٌُهسس ؛ ؽَٖ عٍ و ٙمٌ رـوًِ

اٍْ ٗيب ٗب ثـ٘ ٓب ٍوّبه هتب ٍلا

كٌَهٍ ٍوو ُؼُ٘ى ْا كػىح ٍل هوّين
ٍووسس ؽَل ٍل ْا كك ٓب عِزب هتب كُّ ثككٍ

ّب ٙثُكك ٍل ٍىاهٌ عُبهسس هتئٍ هوَت

رُبهسس ػغت ثى ثىال وٍ ٙووه هتٍ اسس ؽجُت

اٗله ثثلٛبهو اْثث اثثٖ هىّ ؛ ؿوَت

فبُن ثـًن ًىئٍ ٗزهٍ كاكهً رلُت

ثسس ؽل كػبء ًوٌ ٗسس و ٙكًوٌ ٗب ؽبٍ ثثو

ثىال هك ٍو كلاء ؛ زلٔل ٍل اٍْ ثثو
ًّنِ فلا ٗب ًّن و ٙؿوّاَب ْا هله

ٍٍُّ٘ مهُطط ؛ ػٌن ؛ ٍّ٘خ ٍل ها ٙثثو

هن هاك ٍٚمهُطط ؛ مهبها هن عل ثثله
هج مه٘سس هك ؛ ؿًن هت ؛ ؿًن ثسس ػُنه

ححبٛى ًوو ػ٘بَخ َب ححبٛى ًوو هـزَ
ؽبًْ دتُطط ؛ دت٘سس ٍياواه ؛ ػَٔ
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ّب ٙثُكك هي هج فبكّ عبٗت ٗظو ًوٌ

رِىاه و ٙهي ّبٍ ٙل ككوكٕ اوثثو كٛوٌ

ٓبهتى ٗسس الُ ثُىسس ٓب هتئٍ ككئٍ عُلاككوٌ

ححى ككوك هتب ًهوٌا وٓ ٙالػٌن فُربٌ

ٓب هتب ٗسس ُئٍ ثثضضٌـزب هتب ٛو اى ىٌٓن ثثو
الّٗ ٚسس ُئٍ ًه٘لٌُزب هتب هلٓى هتٍ اّ َِٛو
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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اے ٌػدبو پری ےه

بَسار خفص اىسٍں ػہَس

اے ٌػدبو پری ےه

بَسار خفص اىسٍں ػہَس

ٌری لگَانوٹ ےک رسدار خفص اىسٍں ػہَس
َ
ٌوہص خق ًٌسف اِوار خفص اىسٍں ػہَس
جہاں چاٖو
رأ ڈكُگص
دػت

ےه كٖاں ثػَار خفص اىسٍں ػہَس
كٖاں هپاڑوں ٌںی ٌسد نص ك اك ےت

كٍصاين

اكجڑ

ھگايٹ جہاں

هكالكےت

دكظخاں اےنپ نو اؾ ثو ھن ذرٔ ھگرباكےت
پوھچخے ا جيس نصےت ابر خفص اىسٍں ػہَس
ٌوذٌوں نو ٌار نصےت دك ٖص اؾ دـ بسـ
َّ
اىمصٌ َلاں جَ ھبي ىےتي ٖںی اظػًَ
د زد كماع
نَا ےه كسرة ےک كٔ ىُوّاهوطط نو پہْچاكے امل
َ َ
پاىخے ٖںی كٖاں ےک ھبَالر خفص اىسٍں ػہَس
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جو نويئ نص ےک اٌَس اكے ےه كٔ پاكے ٌصاد
داد كٔ بَساد نو دً ػ ػخے جو

نصےت ا

فصاید

ھجوےٹن ظےچ اك ُوٍصٔ نص دے پو ٌںی اب ر ػاد
ےب ٌَاں اِؿاؼ يك حيوار خفص اىسٍں ػہَس
ٌيم پریاں يك رسا ےن جتٗهو خبيش ےه اے پری
نوجوا ال

اك خواىٕ

ےه

ثےھج

بص

ثػلسٍص

مسغهبوسس اٌٍٍُ روًٖن

جو نويئ چواك جو مسجٗاكے بص اظًك ثػلؿری
ےل نسايل اؾ ادب اك ٌار خفص اىسٍں ػہَس
جو نويئ پاؤں ٌںی اےنپ ٌاف بڑيي نو جڑے
لصؼ روفة ےک زایرة ےک كٖاں ٖوےت ھكڑے
خپخَاں ھگص يك

احصےت ٹوٹ بڑيي گص پڑے

جوًے چوًم يك لصح ىؤ ظار خفص اىسٍں ػہَس

1165

ٖوےت ٖںی نػيئ ًٌجضے هاٖص ےئن ُت ےک اجعاز
ےه نصاٌاجوں ےک ھگص اك كٔ جو ےه بْسٔ ِواز
جعًك كسرة ےک نصمشے اك ھن نويئ پاای ےه راز
ٌہص ٌںی ےه ٍُب اك ارسار خفص اىسٍں ػہَس
ىوگو نػئںی ٌيهوں ےک اےت دكً نص از رأ دك
ػری ين  ،ھكاانَُ ،از ،پهواف ،نو الےت خقو
ابر ابر

اےت زایرة نو ٖص اؾ ػاـ ك ظػدو

ٌاُگخے ٖںی كٖاں دياء ّص انر خفص اىسٍں ػہَس
نويئ چڑٖاےت ٖںی چسر ھپوىوں يك نويئ راےص ٍالؼ
نويئ پڑےه ٖںی ظو قء ٌط نويئ نص ےت لواؼ
نويئ بسٖاكے انرٍو پڑٖػ فاحتة چاٖوے ًٌاؼ
نويئ چصاٍوں ےک ىاگےت ٖار خفص اىسٍں ػہَس

1166

ٖويت ےه خاجة رواں ٖص اؾ يك نص ےت ٖںی ظؤاؿ
جاےن كاےل كٖاں زایرة نو ٖو اےت ٖںی ُہاؿ
دًػ ػػخے ٖںی ٖص اؾ نو جو اٌعا نويئ دٌوے ٖںی ٌاؿ
ٌؼالكں نصےت ٖںی خو بط ایر خفص اىسٍں ػہَس
يصض ٌوں ىلٌلف نصات در جْاب اے يايل ػاں
ظانَ

اظالـ پو

اے ابب خمة ےک ٌاكں

كٌَهى هن اسس خبْ٘ل ِٙعظظبطط

ٌریي ھبي جلؿری ھن دًھكو اے خبؼْسٔ جہاں
انجواِوں ےک ُھباےئ

ٖار خفص اىسٍں ػہَس

*****

1167

اً ؿکیف الٛیق ك ت ٛطق تل میري آشضك

اً ؿکیف الٛیق ك ت ٛطق تل میري آشضك
غٛؼ پیٔ سَ میك کہ تٌ ہلق مٛر اب میري ہل
میك کھڑا رشگٌم میك کہ تٌ قیر " کق " شكٓٞك
اً ؿکیف الٛیق ىجي سَ قٌْخن ھٛپه پن لل
َ تیرؽ کل ٓٞاب
کبیك ت مہٌش ي قیر سَ لبۓ
َ ہیك لَ مٌءِ
کبیك ت مہٌشي قیر رھل ِ ،بۓ

عُداتِّ

َ ہَ قب ِض تَ جِسٌب
کبیك ت مہٌشي قیر سَ نہتخ
کیلق پن ٌُكً قبض تف سَ آح قْ مٌُِـ ہَ كم

1168

َ کھڑً ہیك نبت ظر
کبیك ت مہٌشي قیر کق ش ہۓ
کبیك کًـ اہلل سَ ٌُطق کٍ صمشت کل ٟٓه
ُ
َ
کبیك غیف قرآف کَ ک ت َٞـٛا اُکل احٞ
زؼ نعٌلٍ سَ ہزاشك ىکي ہَ نہیك اُؾ رك
کبیك ت مہٌشي قیر ٓ ٞآ ک ٞحٟھٌتَ ہیك عًػ
َ طماػ
کبیك ت مہٌشي ركش سَ آک ٞـٛا ر پۓ
کبیك ت مہٌشي ک ٞپیٔ اللاف ىتَ ِرؿ سَ غٌػ
ُ
خٌج تٌق ِاؽ ُـ میك تل ک ٌُٞہَ ُّ اُکٍ ریکھم
کبیك ت مہٌشي ِاضف لَ  ،خٌتَ ہیك ہر ِاؽ کٌـ کل
کبیك يراریك آف طھمتَ لَ ت مہٌشً ٌُـ کل
کبیك ت مہٌشي سک ٞکٞتَ ہیك طت ٙاكش ـٌـ کل
ُ
ک
غ
اف کل ہَ امق ك امٌق ل ـ ك کٞـ ًض ـ ُکل
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اكش قْ ہَ طھمِّ  ،لجٌ ٌُـ تیرا رشٹگیر
َ ہیك تیري قْ ٌُرـٌم اكش امیر
مٌف ش کھۓ
ک تٌ ؽجْ ہَ ـؾ نہیك ہَ تیر غِبکٌ تل ہَ تیر
کیلق پن ہلكً رك ضہٌق میك كم ؾزآ٠اق مرحٞك
کیلق پن ہلكً ىجي اكٓ ٞك ت ٛتیرا لغـ ك کٞـ
ہر ٌکٌق میك مرحٞك اكش مرقراض اكش شسف
ہلق میك قرضُ ِ ٛكؽنن الٛیق
ٌُـ ھنَه اہلل تل

راعٌ الىحیرـ

َ رك ضہٌق میك آٓٞك
ش کھ
*****

1171

ىل ٗى محل رى ًو عسس
اهلل رؼب ْ
اهلل رؼبىلْ ٗى محل رى ًو عسس

اَي ثثَ هن ثبهٌ ٗسس ث٘ل ٙوٍِو عسس

ً ٗسس ُٓؾٌْ ثثٌـوٌ عسس
ُػووَ ِح وُصـو ِ

عبٕ ثثو ػِِْ ٗب عىٛو ٗسس عوٌ عسس

1

ػِِْ ٗب ٍبهتسس الىّ ػََٔ ؛

ثُىسس ٍٍ ؽبَٕ ٛو اَي ػَٔ ؛

كاهٌ ٍٛهن ٛوككـي ًـزوو هن ثىهو

ّوع ٗيب ٗى ؽٌْ هن رىهٌو

هج ٗسس هي ػبكح ٛىئٍ هت ححهىهٌو

ؽن ٗب كٛين ٍٍ ٓ٘هـ ٗسس هن ٓىهٌو

22

هي رى دتبها

فًن فىا ٙ؛

اٛين رى ُٞق ٍل ٛو كّ ٗـككب ٙ؛

ؿْ ٓب ؽٌَن ٗب هوعسس ثواكه

ؿْ ٗزهٍ ًىئٍ هي ؿْ ٗب ثواثو

مًوِ ؽٌَن ٗسس ٛو كّ ًوا ًو

كٛىعسس ٍَواٍو

31

هوئسس ؛ ا٘ٛسس ػوُ ٗب اوثثو
هة اٗسس ث٘لاؤ كوُ ٗب اوثثو

مشو هي اْوٌ ٗسس ضضهىًو ٗسس ٓبهٌ

ّ ٚهي ًظظُى هك ُاضضهـ اسس ٗبهٌ
36

هوئٍ

ككـ٘بٛى

ؽِن ثثو ًُلو ف٘غو ٗسس عبهٌ
ثىضضهٍ ححُهوٌ َظظبطط ٗظظُطط ححِسس ربهٌ

ّ ٚهي كػبؤ ٍغلٓ ٙب ًُلٌ

مشو هي ككوكٕ اُربهٌ ُُلٌ

1171

هوإِْ ٗب ٝن ٗسس مشو هي ثثهبهٌا

كُٗب ٍٍ ٍووه ٛبئسس ٍِلٛبها

ٓهو ٗسس ٓب ٙهتُب ؛ اٗلٛبها

ثححهوٌا ؽوّ ٍٍ ٍت ٗب ٍظظبها

37

اهلل

كػىح ٗسس

ىَ٘ت

ٛبئسس

ثثٌبها

اسس ٓبها ٓب عبَب هببئٍ ؽَُ٘ب
اْثبك

كػىح ٍل عبهٌ آلاك هاًهسس

هاًهسس

ٓإٌٓ٘ن ٍووسس ٗسس كٍ ّبك هاًهسس
72

ؽَُ٘ب

ْٗ ِٚٝسس ِْٚٝ

هي ٍت ٗى عبهٌ اهّبك هاًهسس
ٍل ػزوح ًواّ

ثثظظ٘ححسس هي ٍت ٗسس هة ٗى ٍالّ
*****
*****
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درابر خامت ٌا الھكو ظالـ
درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

ھخا

ھخا

دااتر خامت ٌا الھكو ظالـ
ثُرسا

ابصاھمي

دايع
ان

ٌميق
كامئ

ٌلاـ

رساكر خامت ٌا الھكو ظالـ
روخاين ابكا

ٌؼفق

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ

اای ھتا اؾ خشؽ الچار ھتيئ

راؾ ےن ىَسم جو دٍْار ھتيئ

ٌؼلك ٌا ھج انـ اكيف ھتَا

ػايف ھتَا

ا ذنص يامل ٌا ھتيئ گيئ ياـ

ھتاےئ ےھچ اْٖا يس خاجة متاـ
هپْچا ای نص اے

ِعمي ؾبا

جسسٔ ريوص ان ديئ ديئ ٌساـ

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ
ٖص

باميري ٌا

درابر خامت ٌا الھكو ظالـ
جيئ جيئ خمُب ٌا ؾبح ك ٌعاء
درابر خامت ٌا الھكو ظالـ
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خامت ػٕ ين درٌط نصي

ظَف ادسل ين ھبي ُػَة نصي

ان خامت ھی دامئ رےه

جگ ٌا اٌاں ھی يس كامئ رےه

پڑٖےئي ريوص ان ظاےھت ٌساـ
دك

ھی بَوے ٌوىل پص الھكو ظالـ

امی دياء ےھچ ؾبح ےن ػاـ

بصٖاف دٍں پص الھكو

يبس میاين ين ےھچ امی دياء

ٌوىل ان اكپص ھتيئ ےن فساء

ٌولكے رب ھص ؾبح ےن ػاـ

بصٖاف دٍں پص الھكو

٭٭٭٭٭

ظالـ

ظالـ
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مللٍ تَ ضہٌق سي خٌم

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

مللٍ تَ ضہٌق سي خٌم

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

ٌُ دىبٌ

ریق اہلل

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

اً جشرك تَ ایمٌئٍ  ،اً خٌصنن ٓ٠رائٍ
اً

ھسببٌ شكخٌئٍ

ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف

مقیلؿ خٛا تل ہَ  ،ہر ع ق ٛکسٌء تل ہَ
خٌخٌت شكاق تل ہَ ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
تل ش ْٗ و تٌٌُ ہَ  ،آقُ کل ہ تٌٌُ ہَ
گٞرش

کل

ّ تٌٌُ ہَ  ٌُ ،ك ت ٌُٛخٌتف

1175

َ
قکٞكق سَ ِشہٌ ک ٞرً  ،اكش ریق ارا ک ٞرً
اب ؼیق ق طٌء ک ٞرً ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
ُ
ہل اف کٍ ی قٌ ضٌُرم  ،جْ ُؾ ہَ ٓ ٞك مٌرم
اكش زلش ش ہَ عہزارم ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
ِالجٌؼ پن ٌُىق ہَ  ،ہر ج تٔٞٓ ٛسٌق ہَ
کہ تٌ نہٌ ہر آق ہَ ٌُ ك ت ٌُٛخٌتف
٭٭٭٭٭

1176

بصھاف اىسٍَ ان جاين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
بصھاف اىسٍَ ان جاين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
ٌفقو ِو ر كسظاين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
اے اكا اپ پص ؾسےق اے ٌوىل اپ پص كصابں
ھچو ابكا اپ روخاين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
نصي دًسك ا ديوة ِو مچَ ھپو ھپول يس اابد
پالكي يمل ان پاين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
ٖساًة ےنمه اپ ھچو  ،ظًادة ےنمه خبؼو ھچو
بؼارة دك ھچو يلىب ين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو

1177

جو دًھكا اپ ےن جو پْجنت لُب زٌاں دًھكا
خلَلة ا مهںی جاين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
نخاب اىًمل ٌا ٌوىل يًل ھی ػٕ ٌفقو ين
ھگين نَسم سْاء رواين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
ھگْا انز ك ًًِ ٌا ےنمه پاىو ھچو ُھتي لاكة
ًًِ پص ػهص نصواين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
هجْػً ٌا ٖضار ك ظاؿ جيےس اپ ان دمشَ
نےه ےھچ ظالگ كسظاين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
میاين يبس رايك ين ےھچ جعبَح رات دف ٌوىل
زٌںی پص ٌويك پُؼاين ھگْو جَؤو ھگْو جَؤو
٭٭٭٭٭
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َم ْو َل ُت َنا

فَا ِط َم ُة

َم ْو َل ُت َنا

ال َّز ْه َرا

لل ِم ْن
ُز ْه َرةُ ق ُْد ٍس ا َ ْطل َ َع ا ُ
ي َوك َْم
َر ْو َض ُة
َم ْج ٍد َن َب ِو ٍّ

لل عَل َْي َها ل ََها
ق َْد ا َ ْن َز َل ا ُ
َم ْظل ُْو َم ًة ِم ْن ا ُ َّم ٍة ق َْد َب َغ ْت
َ
َت
ك َْم ِم ْن َم ِر ْي ٍض ا َ ْب َرأ ْت ك َْم َشف ْ
ـها الْفَا ِط ِم ّي ُْو َن َم ْن
َو ِم ْن َب ِن ْي َ

ب َع ْص ٍر َم ْن ِل َ ْت َبا ِعه
َط ِـيـ ّ ُ
ُّ
الدعَا ِة ال ُْو ٰل
فَ َّـو َض َها اِ َل
ُه ْم ا ُ ْطلِق ُْو َم ْر َت َب ًة ا َ ْطلَق ُْوا
ض َع َة ٰط َه ال ِّر ٰٰض
ا َ ْر ُج ْو ِك َيا َب ْ
َذا ك ٌِر
َع ْب ُد ِك ٰهذَ ا َشا ك ٌِر
ك الـ
اب ِ
ار ِك ْي َع ْب ًدا اِ ٰل َب ِ
َت َد َ
َتف َّ
ًُ
ْضلِ ْي
َم ْو َل ُتـ َنا
َوا ْمـن ِ ْ
ي الْـ
ك ُْو ِنْ لَـ َنا َش ِف ْي َع ًة ِع ْن َد ِذ ْ
َيا ا ْب َن ال َْؽ ُت ْو ِل ا ُّلط ْه ِر َيا َر ِ ِّب َ

فَا ِط َم ُة

ال َّز ْه َرا

ك َا َن ْت

غ ُِّر
ا َ ْن َشأ َ

َب ُت ْو ًل َب َّرةً ُط ْه َرا
ـها ا َ ْن ُج ًما ُز ْه َرا
َب ِن ْي َ
َر ّبُ َها َز ْه َرا
ِف ْي َها

ت ال َّنذْ َرا
َمائِ َدةً اِ ْذ ا َ ْوفَ ِ
َو َب َّدل َْت اِ ْي َما َن َها كُــفْــ َرا
َت لـ ِ ُمـ ْؤ ِمـ ٍن ُض َّرا
ك َْم ك ََشف ْ

اء اِ ْذ َو لُوا ِم ْص َرا
َزا ُد ْوا َب َه ً
َس ِف ْـيـ َنـ َة ال َّن َجا ِة ق َْد ا َْج َرى
ـي ُسـ ًرى غُــ ًّرا
ا َ َت ْوا َم َـيـا ِم ْ َ
ى
ِم َن ال َْه ُيو ٰل ِمثْـل َـ َنا ا َْس َر ٰ
َل ا َ ْر َت ِج ْي َز ْي ًدا َو َل َع ْم َروا
ضل َِك ِب ْن َت ال ُْـم ْص َط ٰف ُش ْك َرا
فَ ْ

ض َط َّرا
ُم ْ

َّـطا ِه ِر ق َْد َي ّم ََم
ُي ْس َرا
َو َب ّ ِد ِل الْ ُع ْس َر لَـ َنا
ـع ْر ِش اِ َذا ا َ ْن َش َر َنا َن ْش َرا
َ
ْْبا
ْالَع َْل ال َّر ُء ْو َ ال َّرا ِح َم ال َ َّ

1181

َع ْب ُد َك َذا َع ْب ُد َك فَا ْغ ِف ْر لَه
ار ٌق
َص ّٰل عَل َْي َها ا ُ
لل َما َب ِ
ـها
َص ّٰل عَل َْي َها
َوع َٰل ٰا لِ َ

ا َ ْح ِس ْن لَ ُه ال َّتأ ْ ِي ْي َد َو ال َّن ْص َرا

َلحَ

َس ًنا

ار ٌق
َو َش ِ

َذ َّرا

الس َما َد َّرا
ث
َما َد َّر َبا لْ َغ ْي ِ
َّ

٭٭٭٭٭

1182

َيا

ع َٰل

َس ِّي َد

ُّ
الش َه َداء

َب َلء

َع ِظ ْي ِم

ئ
ان ُبكَا ِْ
ُط ْو َل ال َّز َم ِ
َس ِّي َد
َيا
اِ ْب ُ
الر ُس ْول
ُ ْوا فَ ٰهذَ ا
َّ
َوذَا ا َ ُب ْو ُه الْ َجلِ ْيل
ُز َم ِر ا ْل َ ْن ِؽ َياء
ِِفْ
فَا ِط َم ُة

َت ْب ُِ ْي ِه

َيا

َس ِّي َد

ال َّز ْه َراء

ْباء
َ ،و الْ َغ ْ َ

فَا ْب ُ
ُ ْو ُه ا َ ْه َل الْ َو َلء
َس ِّي َد
َيا

لل ٰ ُه َّم َص ِ ّل َو
ار ْك عَل َْي ِه َو
َب ِ
الس َماء
َما ا ْن َه َّل ق َْط ُر َّ

َسلِ ّْم
َع ّ ِظ ْم

َيا

َس ِّي َد

َخا ِم َس ا َ ْه ِل الْ ُِ َساء
َك ْر َب َلء

َك
َنا ل َ
ِِفْ
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا
ُّ
الش َه َداء
َي ْبُ ِْي َو ٰه ِذي الْ َؽ ُت ْول
َو َذا ا َ ُخ ْو ُه ال َّن ِؽ ْيل
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا

ُّ
الش َه َداء

ض َراء
َت ْب ُِ ْي ِه َ ،والْ َخ ْ
َو َّ
الد ْع َوةُ
الْ َغ َّراء

َوال َْه َف َتا

ُّ
الش َه َداء

َيا ُح َس ْؼ َنا

ي
ع ََل الْ ُح َس ْ ِ

َو َك ِّر ْم
َم
َت َر ّح ْ

ار َح ْم ُه َر ِّب
َو ْ
َوال َْه َف َتا َيا ُح َس ْؼ َنا
ُّ
الش َه َداء
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ي ِب َك ْر َب َلء
فُل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ
ي ِب َك ْر َب َلء
ُن ْس ُ
ك الْ ُح َس ْ ِ

ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي ِب َك ْر َب َلء
ُمل ُ
ْك الْ ُح َس ْ ِ

ي ِب َك ْر َب َلء
ِم ْس ُ
ك الْ ُح َس ْ ِ
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
قُ َّرةَ
َدائِ َمة
ي
ي فَا ِط َمة
ُم ْطلِ َع عَ ْ ٍ
عَ ْ ِ
َظا لِ َمة
ي
ي َسا ِج َمة
فَا ِق َئ عَ ْ ٍ
ُم ْب ِص َر عَ ْ ٍ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
ت
ت
ك
قَ ِّو
اِ ْك ِش ْف ِب َع ْونِ َ
ِب َح ْولِ َ
ك ُك ْر َب ِ ْ
ِه َّم ِ ْ
ت
ِن
ت
ا َ ْس ِع ْف ِبل ُ ْط ِف َ
َو لَ ِّق ِ ْ
ا َ ِح َّؽ ِ ْ
ك ِب ْغ َؼ ِ ْ
ي الْ ُح َس ْي
ي الْ ُح َس ْي
اَفْ ِد ْي َ
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ
ك َم ْو َل َ
َص ِ ّل

َكذَ ا

عَ ٰل

ُدعَا ِة

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
َو َص ْف ِو ِه
ُم َح َّمد
ا َ ْح َمد

ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْب ُِ ْي َ
ك َم ْو َل َ

الْ ُم َم َّجد

َيا َخا لِ ِق ْي َيا ُم ْو ِج ِد ْي
ي الْ ُح َس ْي
ا َ ْف ِد ْي َ
ك َم ْو َل َ

ي الْ ُح َس ْي
ي َم ْو َل َ
َم ْو َل َ
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ھج خادرٕ منود ھتَا ےھچ هجاف ھتي

ھج خادرٕ منود ھتَا ےھچ هجاف ھتي

اجغ اےھٹ ےھچ أ ين دؿ ٌا ھی دَٖاف ھتي

مشى منك جيے ےھچ زابں ھی بَاف ھتي

اُھكو ھتي روں كےه ےھچ جگص ان ٌکاف ھتي

ِوؾ كمل ػهعخھ ھی ىھكوا ھتي ھتاےئ ےھچ

اكٍش ِو ھی ىھكا ھتي بسف ھتصھتصاےئ ےھچ

هپال جو فإٌ پھ نصو همل ا منك

پو و نصو ھج دؿ ٌا ھتو راجون پص نپٹ

ابغ فسؾ ھتو زھصاء ِو ھت ےن نصو فبك
راجون ھت ظبب ھتَا رجنو

جميط ٌا بصكى اكًھي ےن اای كٔ پارظا

دؿ ّپٹ

نويئ ھی ھن دًسم داد ا جويئ ےن خادرٕ

هت ثؼل ٍووسس ُىككى ىثٌ هتئٍ ٗسس اِىكِؽبّ

اْ رلظظال ٗسس ٍُ٘ـزــب هك ىٛواء وُٗ ٙي ٗبّ

اَْبػٍِ ٗب ككهو ٍل ٝوف ٍووسس فبٓ و ػبّ

ثىال ػٍِ هتٍ فًن ٗزهٍ اسس َّ ِٚاٗبّ

ؽغوٓ ٙب اْثث ثُضضهى ُٓطط هوثبٕ عبؤطط ححهىطط

كٌَهٍ ْا اِىكِؽبّ ٗسس فلٓخ ٓب اْؤطط ححهىطط

جحصٔ ھتي اپ اكي ےن امحس ان دىصاب

ٌاري ىًںی ھی الت ےن جاين ےن بصٌال

ّضًسؾ ابران ان كٔ يصؾٕ ٌا جيئ ھكڑا

كٔ ابران ان گصوا ھتي زٖصاء حصت گصا

حمعَ ھتي خاٌيٕ ھتا كٔ ظاكك ھتَو محو
پہيو ا رون نَسك كٔ كابَو ين ٌشو
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ٌارا لٌلچنٕ زو ھتي زھصا ان اگؿ پص

ھت بًس اكي دھًل ٌا اؾ ٌصد ےب ككص

كْفش ےن نيه ےن درا ٌصاای نصي هقص

ھج اكف ٌا ھتي كاىَو ھباُيگ ھت رس برس

چصيب چڑھي ھتي گوای ظخٍگص ين اُهھػ ٌا

اكري زمخ نصا ےھچ پٍَرب ين پاُهھػ ٌا

ىٛواء ٗب ٓبعوا ٍل ٍُين ٛىٍ ٍل فرب

ثبٛو ثثلٛبها كبرِؼ فُرب وٗ ٙبٓىه

كهؽبٍ ثبٗلُ ٍٛئٍ ككُب ٍووه ٗسس اى هظظو

ثُؼخ ٗب واٍٞسس ْا هُبٓخ ٗى ؛ فٞو

ؽٌٔخ ٗب واٍٞسس اْ وٍٕ ٗب ٕرب ٛزب

هوثبٛى ٗب و ٙؽِوٓ ٚب ًّنِ ثرب ٛزب

زلَٖ ٗب هي ٍوىٗ ٛب كٕ هتٍ هتب ٓجزال

ىٛواء ٗب واهؼٗ ٚى ؛ ْا ٝىه اثزلاء

َٛلٌٌّ ٍِىا هن رَِ ٍل هَله حلْ هتى مها

ؿْ ٍل اككٖ هتٍ هوى و ٙككِزب هتب ثثبهٍب

ٗيكَي ٓب ثثُٔرب ٗسس ع٘خ ٓب عئٍ ِٓالَ

اْ كبٗ ٚٔٝى فىٕ هتُى ثُغى ثَوَٓالَ

كوٓبؤ رب هي ٓبها ؛  ْٛماد و ِّ ْٛؼبه

ثسس اٗزظظب ٗيب ٗى هتى ىٛواء اوثثو ثثُبه

ثبٛو ٌِٗزب اْثث

ؽٌَ٘ن ٗسس ًوٌ ٗسس وً ٙبٗلٛب اوثثو ٍىاه

هتٍ اَل ؿوٗ هك هتبئسس ػُبطط اَل عظظبٕ ٓب

ٗجُّى ٗب ربعلاه

كافَ ؛ ا َِٛثُذ ٗجىّح ٍل ّبٕ ٓب

ٓىًٍ ٍوو هي كَلا ؛ هٍزـَ ٚوٌن ٗب

ثثًنو هتئٍ ٗسس ؽٚوح امحل ٗب كَٖ ٗب

ثُياه ؛ هي ُىككى هتٍ هة ػبدلٌن ٗب

ٍىطط ٍىطط ثُبٕ ًوَئسس ٍزْ ظبٌُِٔن ٗب

اؽوبك ٖٓٞلًِ ٗب ٍجت اْ ًوٌ ثُوائٍ
زلَٖ ٗسس ىٛواء ثُىسس ٗسس ٓبها اٛىا هٖبئٍ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ػٍِ ٍل فالكخ اٗسس كبٔٝخ ٍل

كلى ثُىسس ُُزب هن اَْب ؽنه ٓب

كلى ٗى ٍُين ٗسس ٗثثضض هوَب ىٛواء

ًهوٌا اْوٌ ثثى رسس هُٛب ٍت ثَْو ٓب

ٍُين وػظ ٗسس ٍووسس إؾبة هوَب

هن رأصًن هتئٍ ثثٖ ًىئٍ ٗب عككو ٓب
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پڑٖو فاٌة ان
پڑٖو فاٌة ان

اكپص ؾيوات

اكپص ؾيوات
اےن ىو رسا يس ھگين بصاكت

ھك ھج ان رظول رسا ےھچ پسر

دمحم

كٔ جْة ان ثفاح اےن ِو يس

ھی ٌوالحْا فاٌة ين ےھچ ذات

ھيت پْجنت پاؾ ين ھج ھك چادر

ھخا فاٌة ھبي ھی چادر ٌا ظاـھت

ےن ػوھص ےھچ ھج ان يًل ٌصثىض

رسا ان ٌلاٌو

ٌشو

امئػة

ھتَا ظَسة ظالگ بئریاؤ ان ھج

ُيب

رسو

اكئْات

ھك ھج انـ يس خو ھتيئ ٌؼالكت

ےھچ ٌوالحْا فاٌة ين ؾفات
ھتَا اےن ھتاےس رسو َظَػسات

كَاٌة حيم اھين ِعو ٌا ےھچ

اٌاٌو بْو

ےھچ فالص يس ٌؼخلٕ ھی فاٌة

ےھچ كسظَة ھی فاٌة ين ظٌلت

خعْنی

ھی فاٌة زھصاء ان اُگَ ٌا اكي

ےھچ اھين متاري لصؼ ِوصات
َ
فصػخٕ ؤ نصات ظسا رسٌات

ھی يب يب رسا يس ٌْاجاة ٌا

متاري ػفاية ين نصات ھتا كات

ھی ٌوالحْا فاٌة ين } جعبَح
دمحم

يًل

فاٌة

متاري ػفاية ھی فاٌة نصےس

ُػشار ك

ھی ٌوالحْا فاٌة

پص

رسا اھين خصٌة يس بہرت ااگكے

فاٌة ظات ظات

نصا نص جو اے ٌؤٌْںی ٌؤٌْات

كَاٌة ان دف اےن بًس املٌلت
َ
َ
متارا ھج اٌواؿ ےھچ ےن ذكات
متارا

دىو ين ٌین ين ّبات
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اےن اھْا

ظچا ٍالٌو ےنب

نصاٌات ےھچ زاھصة فاٌة ين

ھٌلري ٌصادك ےن خبؼو ػخايب

اے فاٌة ٌوالحْا رب ان پاےس

بْو فاٌة ين ھج ديوة ےھچ ھت ےن
بْو

فاٌة

اےن اھْا دياة

دياجو ھك ھج فاٌَنی ےھچ

بْنی متار ا

اےن ظب بْات

اےن ابھصة ےھچ ظسا ًٌجضات

اے فاٌة جاري نصي حلوات
ػفاية يس خبؼاؤ ًَُ َظَ ػئات
ظرت ٌا چالكے ےھچ اھْا دياة
َ
ُّ
اكپص جؿسؽ نصو ٌہجات

ےھچ ابكمنا دايع بصھاف دٍَ ادسل

ھی ظب ين حمبة يس ھتاےس جناة
َ
ُھتي ھج ان ياىً ٌا نويئ ھً ؾفات

بين فاٌة ان رضإُ ان ٌاىم

ِوازے ےھچ خبيش ےن ظب ےن ھبات

دياجو ان ظو ج اٌاـ ان انئب

رساان ےھچ راؾا ےن ٌقبوط ھاـھت

دمحم ےھچ ٌْؿوص ظَف ادسل ان

ھی ػٕ ين ٌشو يس ےھچ ًَُ ٌفزصات

ٌفقو ےھچ ٌْؿوص بصھاف ادسی ان

ھی ػٕ ين} ٌشو ےھچ ًَُ ٌفزصات

ا فاٌي دايع ين خرضة ٌا جيئ

میاين

٭٭٭٭٭

جباؤےج

جو جسََسات
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فاٌة ےھچ

فاٌة ےھچ

دمحم ان پَاري

دمحم ان پَاري

ھج ين كسر ےھچ يايل ےن ھباري

ھج ين كسر ان ػاف ان رالص

نَسم ٌصمی ھی ےھچ جاف ُػشاري

ىَية اىلسر ےھچ ذنص ھج ين

نصي رسٌة رشؼ ىَخا كسيس
ھج ان اكپص ُيب ٌؿمىف ان

نصے كصاف اُسر ےھچ ابري

ھج ان اُگَ ےن پاُھكوں يس ھجاري

چپھي ايساء ھی حمْة ااتري

ھتو ُبوة ِو ھگص فاٌة ِو

ھت ان اكپص چڑھي اٌو انري

فاٌة ٌصثىض ين رزا يس
َدر گصاٌو ےھچ فاٌة اكپص

ھكويل در ھتَا اھْا چپھاري

بوىو دروازٔ ھكوىو ُہںی جو

رظو اننھي يًل ان گال ٌا
نہي كْفش ےن درٔ

اگؿ

اكپص

لٌلچنٕ ؤ

ٌصاای

ھگص جالكٌط ٌںی ا گ ىاگري

كٔ ىًنی ھی الت ےن ٌاري
َ
چال رزنٍص ان ےھچ ا اگري
فاٌة

پص ٌؿَبة

گشاري

ٌارا

ھتي يساكة ين اًهسـ رٌلري

رويت ارصي ھاےھت پاككي

جٌلري

پٹهو ابُسھي ےن فاٌة ظوات

نصات ھتا ٌوت ين اّخواري

خعْنی ےن

پوےت
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كسيس يامل لصؼ رات اُسر

فاٌة ين چًل ےھچ ظواري

فاٌة ين ٌؿَبة پص روجو

اُهھػ ھتي نصي اِعوں ےن جاري

يب يب فاٌة جَارے ظسھارا
ا ٌؿَبة ےن اید نصي ےن
فاٌة

پص

ھضارو

ھی

رون ان نصو اِعوں ےن جاري

ظالٌو

ؾيوات ےن پڑھےج اے ابري

انئب ےھچ ٌوىل دمحم

ھج يس ظزب ےھچ ديوة ين كاري

لُب اىًرص اھْا ےھچ دىبْس
اھْا

خعْنی ےھچ

روای

پاكري

ٌالئم ان خمسكـ اكپص

ظب اٌاٌو ٌا ػاف ےھچ َُاري
كسظَو ھتَا ؾسكٕ ےن كاري

ےھچ ازل يس ھی ػٕ ين ا ديوة

فاٌَة ين ھتيئ

اےن يارش ٌسبص يس ھص اں

ػٕ ےن كوة ھتيئ اےن ایري

افخاب ھساًة ےھچ ھج ان

فاٌَة ا خرضة ين رسٌة

ِو

اتجساري

ےل ےھچ امس ان دراري

اے میاين ظًادة ےھچ اتري

٭٭٭٭٭
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ذ ٗيب ًٍ مًو ًٍ فىّجى ٛسس ٓ٘ـزـْو
ث٘ ِ
ذ ٗيب ًٍ مًو ًٍ فىّجى ٛسس ٓ٘ـزـْو
ث٘ ِ
هلٍٍ ٓظظي ٍسس ٍبهٌ كٚبء َىطط ٛسس خبذ وه

ثثو رىئسس اْكزبة ٍسس اػًٔ ًى ًظظبطط ّلبء
ربهٌٍَِّ هِىة و ٙححبكه ٍسس ٌَٓ٘و

اٌّىطط ٍسس ثثُو و ُّْٚ ٙصلبٌب ًب ٛسس ًـلَُ
اٌْٗهُطط مهبهٌ ٌّو ُٓطط اَْٗىطط ٍسس روثزو

رَجُؼ كبٔٝخ ٛسس َب ٗؼٔذ ًب ٍَِِخ

رب ؽْو ثبهٍ ػبمل ُٓطط ىٗلٛ ٙسس هي مًو

د ككِوآٍ ًى ىَت هتٍ
ٓبال ٍسس عٌٍ٘ ما ِ

ٍبهسس ائٔخ ثُِ ثظظبء عٌَسس ُٛطط كهه

ّقٔ ٛليِ ًى ىَت ٛسس ثوٛبٕ كَٖ ٍسس

ىٛواء ًسس الٍ ًسس هي فياٗسس ًسس ُٛطط ككىٛو

ىُلًِ ٛسس ًّ ٚى اْثث ٍسس ٍُِٔبٕ ًٍ ٝوػ
كهواىسس ٍسس ًجـهٍ ٗظظُطط ٛىرب علا ٛسس ككهو

1192

فبى صوائسس ىٛواء ٍسس ّ ًٍ ٚعجُطط ِٓسس
ػبمل ُٓطط ٓ٘ـزـْو ٛى هي اػغبى ًٍ فرب

ُْٓي هواطط ٛسس ثُذ ٗجىح ًٍ كه عظظبطط
ثوٛبٕ كَطط ًسس هوئسس ُٓجُطط ٍسس هي اًِ هله

كػىح ًسس ثثبٍجبٕ ٛسس  ،ع٘خ ًسس ثبؿجبٕ

ٓإٖٓ ًى ثٌ ًِـلبَذ ٛسس ٓىىلْ ًٍ اَي ٗظو

ٓبكه هبٍ ٛسس ،ثثله هبٍ ٛسس ثوٛبٕ كَطط ع٘بة
اِّلبم كبٔٝخ هٛسس ثبهٍ هي ّب ٙثثو

ثثوٌٛـ ًو ٍالّ ْا ٍِ ػجبء ثثو رى ػوٗ ًو
ٕبكم هٛسس ؿُال ِّ ّظظْ٘ب ِٙ
٭٭٭٭٭

حبو و ثو

1193

ُ
ک
قٌطمن آة کَ رؿ کل ہیك رك ھٌٌُ کس تَ

ُ
قٌطمن آة کَ رؿ کل ہیك رکھٌٌُ کس تَ
ہٌتَ ئٍ ئٍ کَ تھرً گھر کل ل تٌٌُ کس تَ

ظو کل ئیق پن عٌلف کٍ لغٌء
شك شہٌ ہیك ِ
ُ
غف فبیر میك ضہراء کل شىٌُ کس تَ
ِ

کس تَ پن ط
رت پیػمیر
ؼی
ٌ
ت
لف
ک
ِ

ٓٞ

مر فبیر کل تیزً پن حٟھٌٌُ کس تَ
ِ
پیف خٌق ہل گبٌ پنہلش ٟٓة کَ ْحٌ
ىظوء ـٌم عکینن کل ِرکھٌٌُ

کس تَ

1194

َ زلاب
تلطھم پیػمیر اـًـ سَ كم ر ّ تگ
ِ
َ اـًـ کل خٌق رً کَ ْجٌٌُ کس تَ
نبۓ
ُ ٌِـ ؼ تٌس سَ ٌُ ّ تٛم ہیك آئی ِق كقٌء
زؼ کَ رفبلش کل خٌق رً کَ ْجٌٌُ کس تَ
َ
َ ہٌ علٍ اصعر معضلـ ھیس
تیر ل گ ۓ
ِ
َ
َ کل پن اُٛاض عکھٌٌُ کس تَ
َ ْخ
پنہ
ىش ؼ تٌس پن ظِو تل لَ ٕغ ٛش ْٗ ك الف
ِ
میرً تھ تٌ پن تیرا خٌؿ ّ تٌٌُ کس تَ
٭٭٭٭٭
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ّٓ ٚلٗ َٚى كب ٍٔٝكهثبه ؛

ّٓ ٚلٗ َٚى كب ٍٔٝكهثبه ؛
هلٍٍ كُ٘ و ػٞبء ٗب هج كهثبه ؛
كَٖ و كُٗب ٍل كوُخ ٗب كاربه ؛

هج ٗب ححظظوٓ ٙب ُٝت ٗب كَلاه ؛

هي ػجبكح ٓب ٓإٖٓ كَطط كاه ؛
هج ٍٍ اْثبك كػىح ٗب آٖبه ؛

ًوسس هوثبطط ػوُلح ٗب كَ٘به ؛

ٗسس ع٘ىك أَُبء ا٘ٛب اٖٗبه ؛

هن هتُب ا٘ٛب ػٖو ٍب اػٖبه ؛

ككهين ػبُُخ هي ٍّ ٚل اهلاه ؛

ًؼجخ اهلل ٓضَ ّٗ ٚب ثٌ كاه ؛
هج ٗب ٛو اْطط شلل اْ ٍِ هُناه ؛

1196

ػجل فبًٍ ميبٍل ككـ٘ ٚككبه ؛
ٓـلوح ٗى مهُْخ ِٝجككبه ؛

ثثوٌٛسس هي كَه ػٍَِْ اٗسس اٍَؾبه ؛
٭٭٭٭٭

1197

م
غ
ن
ه
ـ دمحم کو راعٌ  ،دمحم کٍ صلشت ہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
پن راعٌ
م
پن راعٌ هغـ دمحم کو راعٌ  ،دمحم کٍ صلشت نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
سمیرمء شسهٔ پن ّ تٛكق کٍ خٌطر ِ ،الہنن شسهٔ نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
م
غ
ى
ف
ج
ه
ـ  ،ہَ مل ِر عٌلف قر بلق سَ ٓٞٓٞ
ہَ تل ِش امٌمٌ مراٌُ
ُؔ
م
ُؔ میك جُؔ
صق ُ
ؔ میك پن آقٌ هغـ  ،دمحم کٍ صیرت نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
خل ؼ
دىیٔ ہَ ظو کٍ جشر میك ک قٌُّ  ،ہَ میزاف اؿمٌؿ ّ تٛكق کٌ تھٌشي
ُ
ُ
دىیٔ سَ خٌغـ ہَ غیٔ میك کلٓ ، ٞپن ا کٍ ق ؼیٔ نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
م
ہَ کب تٌ ّ تٌشا پن ُ ٌِـ هغـ  ،ہَ ًضکـ میك ًضکـ کسٌ جسکٍ ٔسبتٙ
ُ
َ جس سَ ٔعکیق ك شاجٔ  ،پن اُکٍ کٞاهٔ نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
قیر میك مل

آؿ دمحم
ہَ ٌُّ ٍِ ِ

م

غ
ٛكـ امًؽ خٌتلق سَ اكلٍ
ه ـ  ،ہَ ى ج ِ

1198

پن قٌطمٌ ـل طٌف ضہٌق کَ ہیك مٌلؾ ،پن قٛسٌ خًلُ نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
ممٛكد قرآق ٟٓھٌتَ  ،كم قٛـٌئٍ زلفبل سَ تھر خٌتَ ىح قـ
مٛد
ِ
ضہٌق ِ
ُ
خ
ٌٌُُؔ اسٌ کٌ کف ہَ  ،قرآق کٍ ًُكت نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
ُؔتٌ ك ت
پن فب
پن ر وظ المرآف تل نػف الشعـ ہَ رعٌء سَ پن ِاُکٍ تل اض خ ٛعہـ ہَ
ُ
ؔقْ  ،پن اُکٍ كػیٔ ن ہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
ک ًٞر وظ قرآف طٌلٍ علف

ؔ

ؔمیك قرآق کَ ٓٞسف
دمحم کَ مبضلص عٌلٍ قٛش ہیك  ،ہَ لہراۓ عٌلف
ہل ہر گھر میك خٌمظ پن ِاُکٍ ہَ زلاہش  ،پن شكخٌئٍ ركلُ ن ہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
َ دىیلق کل ہر طرد کَ تھـ
پن ٌُکیزم زالٍ ہَ خلٛي لخر کٍ  ،زل ْخس
َ ـٌتَ میك قْ ٌُـًهٔ ،پن ؾزت ك شاجٔ نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
شہَ جسک

عًمٌپن ہَ ؾرض ٔشریػ ىٌُ  ،قیر میك پن ّ ت ًٛکل مللٍ ْجٌٌُ
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اگ ٞىتَ ٔشریػ مللٍ قیر میك  ،كم شكصن ِن غیٔ نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
م
غ
ه
ـ ظ ِو ریق كاى
اً معیلر تیري ی قٌ کٍ طرد ک ، ٞی قٌ ِو
ہَ خللمء زؼ جس سَ طٌہر ضہٌق میك ،پن ٓ٠رائٍ حؿرت نہیك ہَ تل ک تٌہَ
رشكر ك غللت سَ ىخضلص ک ٞتل  ،دمحم کٍ ؼیرت کل اكش راػیلق کل
ُ
ـ
ؔ عًـ تَ لکھٌ مٛد ہَ  ،پن ا کٍ ؼ تٌرت نہیك ہَ تل ک تٌ ہَ
جضیق
ا

*****
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ححال ثى ٕبؽجخ عّ٘خ ٝوف َظظبطط ٍٍ ًوٌ هؽِخ
ححال ثى ٕبؽجخ عّ٘خ ٝوف َظظبطط ٍٍ ًوٌ هؽِخ

هٖو ٍىٍل ًوٌ ثوٛبٕ كَطط ٍل ؛ ًوٌ ٗوِخ
ْا ثبوا ٕبؽت ٗب كٍ ٗسس ًوٌ زليوٕ هي ححبال

ػغت اْوٌ ٌَبَي و ٙهٚبء ٍل هج ككهوٌٌ ٗىثخ

كواهٍ ّبم ؛ ثبواعٍ ٕبؽت ٗسس ككهين كٍ ٓب

هتُب هصلُل ٙكوىٗلو  ،هتئٍ زليوٗخ ؛ كػىح

ُٖٓجخ ٗب ثثظظبهٌ و ضضىضضب ٛ ،بئسس ىُيُخ واهغ

هتُب كٍ ٓب مهبها  ،ضضىضضٍ ٛبئسس ٕرب ٍل هىّح
ىل ٍل ىَ٘خ ًظظبطط
ححٍِ ككئٍ هٖو ثوٛبٕ اذلليِ ٓى ْ
اهسس ٓىًٍ ٗسس هورب ٍت ٗسس ًظظبطط ككئٍ هٖو ٍل ثظظغخ

ّظظب ٍُق اذلليِ هي ًُلا ٓبطط ٗسس ّ ٚزلٔل وا

ٍٞسس افزُبه ثثبَب اْ ػظُٔخ ػٌن ؛ ٗؼٔخ
َش هٛزب هي
ٛزى َ٘ٛزى مهُْ ٚححظظو ٙهَشٌُّ ب ٌُّ

ْا ٓىىلْ ٍل مهًُْ ٚورب هتب افالٓ ٍٍ فلٓخ
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ٌّو ًورب ٛو اَي ٗؼٔخ ٗب اوثثو اْئُٖبؽجخ
اٍْ "آخ اهلل" هتى هي رُْ آخ ؽوب هتب هي كهّح

رَ بِيِع ُم ِر بِع هٗ ٍٛسس هاًهزب ها ٍٙهي ٓىىلْ ٗسس
فىٍّاْهبٍل ٛىئٍ هج ٓب هت ٓب فىُ هتبرب هي َثوّح

ىل ٍل فىُ هتبرب
ًوٌ ححبٌُُ ىَبهح هٞت كَطط ٓى ْ

ّظظُلا هن ث٘بَى وُىُ ٚهتى امهب هتٍ ُنّح

مهُْٕ ٚرب ًورب ٛ ،و ُٖٓجخ ٓب ٕرب ٗسس هي

ؽوّح
ث٘لٛبوٌ ٍت ٗب كٌوححب ككِِزب هتب ٓىالح ْا ُ

ٍبٗزهـ ٍبٍ ٗى هتى ٍبهتـ  ،هت ححهىضضى ؛ ٓىىلْ ٍٍ
45

ػوُِخ ٗى  ،هج ّ ٚثثو رى فوححزب اْثث ٗب ُٓظظغَخ
ػغت كٍ ٓب هتٍ ٓبَب ٍت اوثثو ٗسس هاًهزب هي ثثُبه

مهبها ككبُى ثثو ٛبهتى ثثهواوٌ ًورب هي ّلوخ

مهبهٌ وارى ٗسس ٍُ٘زب كُى ٗب ًبٕ كٌٛبيل ٗسس

رٍَِّ كَزب ٓبطط ٕبؽجخ ٍت ٗسس رى ٛو اَي حلظخ

ثوٛبٕ اُلَٖ ٍل ًورب اِٝبػخ هي ًوٌ اِفالٓ

كلاء هتئٍ عبرب اْهب ٗب آو ثثو هي ًوٌ ٍغلح
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هوثثبيل ٕىهح ٓبطط ٍل هتٍ اٗسس ًٍنح هوثثبيل هتٍ
ككهين ّبٗبد ٗب اْ يب يب ٕبؽجخ ٍل هتئٍ كُوهخ

ع٘بىح ٗسس كئٍ ًبٗلٌٛى اْ ٓىىلْ ُئٍ ححال ا٘ٛسس

ؽيٕ ٗب ًثثوٌا ثثظظ٘ب ؛ٓ ،ككو ٕبثو ٍل ؛ ِّٔٛخ
ع٘بىح ٍل ثثوٌٛبوٌ ؛ منبى ثوٛبٕ كَطط ّ ٚهي

عّ٘خ
هتُى ٓؼواط هي ٓبطط ٗى اٗسس ثثظظ٘ححب ٍىئسس َ

هتى ُٓالك ٖٓٞلًِ ٗى ًَيب ٓ٘ككبَى كٌوثثّضضى ؛

ثثححهٍ كوٓبَى هك ٍككال ثثالوسس كوػ ٗب ّوثخ

وكٛبواٍل هٍْ هتئٍ ؛ اكاء ٗسس ُُلو ؛ ُٓضبم
هتُى اؽَبٕ ٗى ُٓضبم ػَٔ ٓب هتٍ ػغت ٗلهح

زلٔل ٖٓٞلًِ ٗب كاػٍ ٗى هتى ؽىِٖٗى ؽوب

فىٍّ ٗسس ؽيٕ رلٌِ ٓب مجغ هتبئٍ ؛ اَي حملخ

ككٖ ًُلا هرب ٓب ثبوا ٕبؽت هي مهبها ْا

ثىاعٍ ٕبؽجخ ٗسس اْ ٙػظُٔخ هتئٍ ككُى ٕلٓخ

ككهوٌٌ هتٍ اْفوٌ هت وهذ ًوو ّجًن ٗى ٓبًب

ػٍِ ٌَْٓ ًْبء ٍل َبك ٓب هتئٍ ٓبطط ٍل ؛ هؽِخ
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هتى ححهُِى ٍبٌٗ ًُلا َبك ٓبطط هي ثبوا ٕبؽت ٗسس
ثثوآٍ ُُلا ّ ٚهي اْثث اْوٌ ٗسس ًوٌ همحخ

ُٖٗت ًو عى ّلبػخ ثث٘غًب ٍل ٗسس آبٓى ٍل

كػبرى ٍل اٗسس ٍُق اُظظلي ٍل هج ٍل هتٍ ػيّح
ّلبػخ ًُلٌ ثوٛبٕ اذللي هي اْثث هتُب كبئي

ٓولً هتبئٍ هوػ ٗ ،سس هتبئٍ ؽبَٕ اػًِِ و ٙؿوكخ

ٕرب ًو عسس ػٞبء َب هة مهبها ّ ٚزلٔل ٗسس

هٛسس رب ؽْو ثوٛبٕ اذللي هي اْثث ٍل كػىح

ّلبػخ ًو عى اسس ٓىىلْ ثزىٍ ثبٗلٌ ٍل ؛ ًٔزو

هرب ٓب هج وهذ هتبئسس ككٖ ٗسس ٛىئٍ و ٙهؽِخ
ً اوثثو
ِٕىِرى ٗب ٍؾبئت وهٍسس ْاٍِ ٖٓٞل ِ

كػبرى ٗب اوثثو هج ٍت هتُب اكٚبٍ ٗب كِميَخ
*****
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مٌق غٌؽنن کٌ خٌٌُ ک تٌ ل٘ ہَ پن ّ تٌٌُ

مٌق غٌؽنن کٌ خٌٌُ ک تٌ ل٘ ہَ پن ّ تٌٌُ

ُ
ُ
ا کٍ ؾزاء و تٌٌُ رؿ تَ نہیك ہَ مٌٌُ
ُ
جْ تیري ٌُر آتَ رؿ کل نۂ شىتَ
رش ِر خگ ٞحگٌتَ  ،آیکھمق سَ زلق نہٌتَ
آیکھمق کٌ تلق ٓٞك تٌ رُٛاش

کل

تل غٌؽنن

ٓٞك تٌ
َ کٞیك ظیر ہف
ّ تٌل  ،کیس

آقٌ کل ریکھیك تل ٟٓه خٌتَ اكش تھٌ غف
مللٍ کٌ ح٠ف ٌٌُُ ٓٞراقٔ میك پن آٌُ
َ ـًهٔ
جْ ضُع خـ شہٌ تھٌ ٓٞكاتَ تھ
جْ ضُع ْجي گبٌ تل ہر صم ہلئٍ طًهٔ
ُ
ُ
تَ ٌُب ہل ٓ ّٟتٌ ٌُركق میك ا کٍ خل تٌ
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تل غٌؽنن

ّ تٌل

ٌُشاغگٍ

ہلئٍ

کیلق

ہف سَ د طٌء ہلئٍ ک تٌ تف طھمص ک ٞگبٌ کیلق
تلق ہف کل تھمؿ خٌٌُ ک تٌ تھ تؾ ہَ ّ تٌٌُ
ٌُر آٌُ ہَ ت مہٌشا ضہرم كم خٌُ ٛحیسٌ
اكش ٌُضگٍ

َ ہل آِ ٞیسٌق
ت مہٌشي حیس

کھـ کھـ کَ ًسکٞاٌُ زلفبل کَ گـ کھًٌُ

ً
ـ ٌِم ضمق کَ رؿ کٍ ر قٌ قراش تھٌ كم
لؿر ٓٞہٌف ریق کَ ضّنن کٌ ہٌش تھٌ كم
ِ
للٌُ ہَ اً ضمٌپن ى قیمبٌ ح٠اپن

ٔس تَ و تٌؿ تھٌ كم  ،گھر کٍ نہٌش تھٌ كم
ہر رـ حضلش اعلٍ ٓ ٞخٌق ّ تٌش تھٌ كم
یٌمي کَق سَ نہ تٌ شٌُم

تیرا گٝشٌُ
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تیري قیر پن آکَ ہلتَ ہمیك ہَ ٔعکیق
کٌُ ٞر تیري ش ًُو کہ تٌ ہر اُؾ ًعکیك
غیٔ کل ہَ کمٌٌُ

تیرا

كقٌت ٌٌُُ
ضٌُشن کٞكق میك خٛهٔ میري نہیك تھٌ كشهٔ
تیري لکھٌ شٌُء ہَ  ،آحْ ٞجٌللق خٛهٔ
مقیلؿ شب کٞاٌُ

آقٌ ٓٞہٌف ریك

َ مًٌُ
ِاف سَ ىجھ

کل  ٌُ ،شّ تٌ ق طٌء کٞ

ظیر سو تـ ِ ،اف کٍ ٌُ جشر تل ی قٌء کٞ
ِ
ن ہ تٌ

ـٌپن کٌ ٌُقٍ شہ تٌ ٌُئٍ کٞـ کٌ
ُ
اـ الکٞاـ اب تل خٛهٔ ـٛا ہٌ کٌُٞ
غیٔ کٌ ہَ ک تٌشا مللٍ کَ ـٌتي شہ تٌ
ہل ٔس نہٌ تھکٌٌُ جْ ہل کلئٍ ٌکٌق ٌُ
*****
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1218

کًُٞء ئٍ ـٌري
م طلع

Audio

ص لخه

سكيُه شبّري َب ؛ دختر سالو هي ثثر

Audio
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2

فبیر تَ تل شف میك ؽجْ ـٌق ِرکھٌئٍ ہَ

Audio
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3

فبیر کًُٞء میك ـٌري شخٌ شہَ ہیك

شيف
1

1216

4

فبیر کَ گھر میك ـٌري ہَاكشن ظرم نہیك ہَ ٌُئٍ کٌ

Audio
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5

ظو تَ شخٌئٍ ـٌري کٞب ك ًُ کَ یق میك

Audio
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6

ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك طھمطھٌ

Audio
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7

ٓٞكاف حٟھٌللق کلئٍ اشمٌف ٕکٌللق

Audio

1228

8

هبىنيُككسس هن ْى كر تم ييطط وِ ححُد ثثظظر كي شادي

Audio

1231

9

شف میك صمۓ ہل جطنن یق ركلہٌ

Audio
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11

ـٌري کٍ ؽجْ رھلـ ہَ کُٞـ تیرً یق میك

Audio
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11

فبیر ک ًُٞمیك ـٌري شخٌ شہیك ہیك

Audio
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1219

کًُٞء سَ لل رلہق كراع ہل خلٍ

Audio
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 13کٞب ك ًُ کٍ کٞب میك ـٌري ہَ مؤمیلق

Audio

1248

 14کیسٌ دؽیْ ـٌري ہَ کًُٞء کَ یق میك

Audio

1252

 15اُؾ رلہق کٌ تلصن ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا

Audio

1255

Audio

1258

Audio

1263
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16

ای ِق جصق تَ کھمؿ کَ نغلُ ٝجْ ٟٓھٌ

 17رفُت مبا رىض بٕ رظول اهلل
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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

1211

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

*****
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فبیر تَ تل شف میك ؽجْ ـٌق ِرکھٌئٍ ہَ
فبیر تَ تل شف میك ؽجْ ـٌق ِرکھٌئٍ ہَ
ِببٌ کل ج تؿ کَ و تٛاق میك ركلہق ّ تٌئٍ ہَ
گلٌُ کَ مہ تٛي ىؿ لہل سَ لگٌئٍ ہَ
اـکل سَ تھمؿ ُٛلَ پن زلصي لجٌئٍ ہَ
ركلہٌ ركلہق کٌ ـٌتي ہَ ٌُ کو خٛائٍ ہَ

اہلل

ک ًُٞمیك تل

ـٌري شخٌئٍ ہَ

َ گك تگل میك ركلہٌ اكش ركلہق
َ میك ِببھ
غیم
آئٍ ُٛا کَ ج تؿ میك خلل اب ِای ِق جصق
ركلہٌ خً ہَ شف میك عہٌرت کٍ ہَ لگق
َ عکینن جشر کَ رف
قرمٌتَ ہَ ِملب تگ
ج تؿ میك صماشي ركلہٌ کٍ ِاؽ ـٌق سٌ آئٍ ہَ

اہلل

ک ًُٞمیك تل

ـٌري شخٌئٍ ہَ

1213

ىؿ ركلہق کٌ ىؿ پن ركلہٌ ہَ كاش میك
ىؿ ّ تٛھٌ ہَ عہرا ؽجْ سٌ نہٌش ہَ
َ میك تل ہٌش ہَ
ىؿ ہَ ُگٟي ىؿ گل
ىؿ ہَ ضہرا

ُ
ىؿ میلش شحغٌش ہَ

ىؿ ق تٌ تل گلٌُ کَق سٌ لجٌئٍ ہَ

اہلل

ک ًُٞمیك تل

ـٌري شخٌئٍ ہَ

َ جضیق
َ لگ
غیٔ کٍ ٔشرا ركلہٌ کل ر پۓ
َ جضیق
َ لگ
آح ٞـًـ ركلہٌ پن ٓ ٟھۓ
َ جضیق
َ شكتَ لگ
ركلہٌ کٌ فینن زل مک
َ جضیق
َ لگ
ْجھڑي عکینن ركلہٌ سَ کہۓ
تَ ؼیق رؿ کَ غف سَ ظ ِو کًُٞئٍ ہَ

اہلل

ک ًُٞمیك تل

ـٌري شخٌئٍ ہَ

1214

تیر ك تیر کٍ عہ تٌّ تٌق ْٗ شہٌ ہَ نہٌق
زلفبلق میك غف کٍ رھلـ ىحٌ ہَ ٌکٌق ٌکٌق
ہَ ٌص ظرب

ضمیق لٞضٌُ ہَ آظمٌق

ركلہٌ ركلہق تل طلف ك شیف کَ ہَ رشو تٌق
مرُّ کَ ُٛلَ خ ٌِـ عہٌرت ًُئٍ ہَ
ک ًُٞمیك تل

اہلل

ـٌري شخٌئٍ ہَ

ُ
اب خٌؾ اتھٌ و تٛاق میك ركلہٌ پن كاش ہَ
ركلہٌ کل مٌشك ركلہٌ کل مٌشك ٕکٌش ہَ
ک تٌ

ُِّحس

نِّ ہَ پن ركلہٌ کٌ  ،پن ك تٌراش ہَ

ک تٌ رُ ٌُٛہَ ركلہٌ کٌ ک تٌ ٔس كقٌش ہَ
َ آئٍ ہَ
زلشیك پن ركلہٌ کٍ تل بال لبۓ

اہلل

ک ًُٞمیك تل

ـٌري شخٌئٍ ہَ

1215

ُ
ٔطنن رہق پن ركلہٌ پن آقُ آٟٓ ٞي
ركلہق کٍ ٌُر رؿ میك ٔسٌ شہبٌ ہر گھڑي
ُ
ت
کُٞـ کٍ ـٌري کٍ ہر سک ٞتل ہَ رکي ھري
ق تـ ہلا ہَ ركلہٌ ضمیك میك ہَ تھرتھري
ُ
ض
ب
ھ
م
ت
ـ ک ٞا ھٌئٍ ہَ
ركلہٌ کٍ ىش ظو تَ

اہلل

ک ًُٞمیك تل

ـٌري شخٌئٍ ہَ

راعٌ جضیق کَ ہَ دمحم ٓٞہٌف ریك
سک ِ ٞجضیق ٌُقٍ ہَ

پن ظو ٌُلی لیك

اہ ِـ كى کَ خٌطر پن غیٔ کَ ہَ ضمیك
ٌُقٍ شہَ مٛاـ پن طٌہر کَ خٌٔضیك
َ قٛملق میك گٞرف طھکٌئٍ ہَ
صیریك تَ ِا ُک

اہلل

ک ًُٞمیك تل

ـٌري شخٌئٍ ہَ

٭٭٭٭٭

1216

فبیر ک ًُٞمیك ـٌري شخٌ شہَ ہیك

فبیر ک ًُٞمیك ـٌري شخٌ شہَ ہیك
ِایق جصق کل مللٍ ركلہٌ ّ تٌ شہَ ہیك
ضپیْ سَ تللَ مركش ِاؽ ـٌف ہف ٓٞالٍ
کٞب ك ًُ میك نہ تٌ قْ کل ِرکھٌ شہَ ہیك
ُ
ِببٌ کل میري ىل  ،ركلہق اسَ ّ تٌل
تھٌئٍ سَ زل ک تٌ تھٌ كعٛم پبھٌ شہَ ہیك

ُ
ؼ تِِِّّّٛاہللِِِّّّ کل ًُ ک ٞركلہٌ اسَ ّ تٌ کٞ
ِببٌ سَ ِّع ِّقد ٟٓھک ٞقْ کل ك تٌ شہَ ہیك

مہبگٌ ہَ زلق سَ ٌُئٍ مرُّ کہٌق نیشر
لف خگ ٞکل ئٍ کٔ ٞعکیق ٌُ شہَ ہیك
ز ِ
ُ
َ میك قْ ٓٞائٍ
ركلہٌ رلہق کل ىۓ غیم
رُک ٞرعٌئیك مللٍ آ ٔسمق نہٌ شہَ ہیك

1217

عٌلٍ ج تٌء ہَ رلہق کس طرد منن سَ تللَ
ركلہٌ ہَ کظمکش میك ب ظریك طھکٌ شہَ ہیك
ِّؔ " آئٍ آكاض رق ِٔ شف سَ
" ِّھلِّ ِّمنِّ ِّمُیِّارِّر
زلش ہل کَ تللَ ركلہٌ لل ہف تل خٌ شہَ ہیك
گھیرا گبٌ عکینن شك شك کَ تللٍ  :غٌجْ
ُ
کجي رٓ ٞکٍ رلہق کل پیلم ّ تٌ شہَ ہیك
ُ
ل
ر ہق سَ تللَ ركلہٌ ہَ كقُ اِمتجٌق کٌ
ہف خٌق ّ تٌش کٞتَ غمل پن خٌ شہَ ہیك
رلہق شہٌ ٓ ٟپبٌ شف کل ـٛھٌشا ركلہٌ
ُ
رلہق کل قْ ٓٞائٍ رھٌشس ّ تٛھٌ شہَ ہیك
ُ
ُ
ل
لفیس لکي پن آگَ ر ہق کٍ آم ك ضاشي
َ كالَ آ ٔسمق نہٌ شہَ ہیك
ىجلس میك فبۓ

1218

ہل طمؿ غير ٌُ شب پن فیػ ریق ظو کٍ
ُ
غف میك جضیق کَ زل شكک ٞشى شہَ ہیك
٭٭٭٭٭

1219

فبیر کَ گھر میك ـٌري ہَ اكش ن ظرم نہیك ہَ ٌُئٍ کٌ

فبیر کَ گھر میك ـٌري ہَ اكش ن ظرم نہیك ہَ ٌُئٍ کٌ
ّ تٌسَ ہیك رلہق اكش ركلہٌ تھٌ ک تٌ خٌؿ ہَ ٔطنن رہٌئٍ کٌ
َ آۓ فبیر تَ قرمٌٌُ شك کٞ
ؼ ت ٛاہلل شضا لبۓ
کس طرد شضا ریك ِب تٌ ت مہیك تف تھٌئٍ جصق کَ ہل رلیر
غٛمو پن اتھبگٌ ہف سَ اتھٌ صیر کٍ زلاف ٔسٌئٍ کٌ
ُ
ؼ ت ٛاہلل کل ٌُر آٌُ اـکل اؽ شهعه رٌُ تھٌ ٌٌُُ تَ
قرمٌٌُ تھٌ اـکل کھمل تٌ تف ِب تٌ زل کلئٍ ًضکـ آۓ
ب
اب كقُ ک ھق ٟٓھک ٞہلگٌ ک تٌ اكش کلئٍ طع تٌئٍ کٌ
َ جصق کَ مركش تَ ٌُر آ گ تٌ ضہرم تھٌئٍ کٌ
خط ر یکھ
ُ
آیکھمق سَ ِ گ ًٞآ ٔسمق اس رـ ٌُر آ گ تٌ لىخن خٛائٍ کٌ
رؿ تھٌـ ل تٌ ہَ مركش تَ عٌلف ہَ ؽجْ كٓٞائٍ کٌ

1221

َ
ضپیْ کل ًُ کَ ظو تَ کہٌ ہف ـٌف ٓٞالٍ ِرکھٌِب تگ
َ
ِاس ش ْٗ ك ًُء کَ عٌلف میك ِببٌ کٍ ـٌري شخٌِب تگ
َ حٞـ طق ک ٞپن ّ تٌق ِاس ـٌم ضمق ـل طٌئٍ کٌ
ػیراق تھ
َ
َ ًشرن میك ِببھ
ٌُئیك تھٌ زلسٌ کٍ ركلہٌ اكش رلہق تھ
اعٛاء تَ غٛاء ري غیملق میك ٌُقٍ ہل کلئٍ آۓ لٟتَ
تل طھمص کَ ركلہٌ ہٌتي خً فبیر کٍ رػیر خٌئٍ کٌ
قرمٌٌُ رلہق تَ اً ركلہٌ اب ہلگٌ ملق کس رف اّ تٌ
ركلہٌ تَ کہٌ خٌتَ ہیك اتھٌ ىخشر میك ہٌ ہلگٌ اب مل تٌ
مر اّ تٌ قٛاء ک ٌُٞہَ ہمیك پن كقُ ہَ اب قرٌُئٍ کٌ
مركش تَ کہٌق خٌتَ ہل کہٌق اً ركلہٌ سشا تھیرك ِب تٌ
تھر کَق ّ تٌ کَ ركلہٌ کَ کیڑكق کل کہٌ خٌل ِب تٌ
َ کلئٍ عٌلف كق ُِ كراع فبیر کٍ اـؾ ّ تٌئٍ کٌ
تل ط ھ

1221

َ کل مٌشك اعٛاء میك
اؽ صمش ہلا ركلہٌ آٌُ ِاس رك لہ
ُ
َ میك
مٌشا ہَ کسٌ تَ تیر اس کل اكش تیزم لگٌٌُ فبۓ
ظو شكض کَ ّ تٌسَ ٓ ٞؾملو اُٛاض ہَ ک تٌ مہمٌئٍ کٌ
َ ہ یك
م طللـ كم ركلہٌ رلہق کٌ ٌُ شب پن كك تلو لبۓ
ظو فیػ ہٛي

ٓٞہٌف ہٛي کٍ حٞهٔ سَ طق لَ تل ہمٌشي او تٛیك
َ ہٌ ہلٌُ ہَ حضلؿ امٌئٍ کٌ
ؔلٍ ِا ُک
رـ سَ اً ؾمٌ
*****

1222

ظو تَ شخٌئٍ ـٌري کٞب ك ًُ کَ یق میك

ظو تَ شخٌئٍ ـٌري کٞب ك ًُ کَ یق میك
مركش کٍ ـٌہزاري رلہق پبٌ ہَ شف میك
ایق جصق کٍ ـٌري ہَ آح ظو کَ گھر میك
مت ظم ِش زؼ نہٌ ہَ ـٌري تھٌ ہل شمر میك
َ یق میك
َ ف بیر ِ ب ۓ
كعٛم كقٌ ک ّ ٞتگ
ركلہٌ کل تھٌ كػیٔ تھٌئٍ کَ ـٌتي خٌٌُ
ًضکـ کٌ كقُ آۓ مللٍ کَ کٌـ آٌُ
پن قٌطمن کٌ خٌٌُ ٌُقٍ ہَ پتجیق میك
ركلہٌ کل جْ كػیٔ ٌٌُُ کٍ ٌُر آئٍ
ح

ببھٌ فبیر کل ِرکھٌئٍ

َ
ٌُضك کٍ ا پۓ
ُ
ت
اُؾ ہلؽ سٌ ا ھٌ تھر ق
لْ ظ ِو ضمق میك
ِ

1223

تھٌئٍ کٍ جْ كػیٔ ِرکھًئٍ ـٌم ریك کل
َ ظو ریك ٍّ ضپی ِْ ح٠یك کل
َ لگ
ک ہۓ
ُ
َ ہف اح ًٟہلۓ سمق میك
ـٌري شخٌِب تگ
مہ تٛي ہَ اكش پن مرُّ کیسٌ ہلي پن ـٌري
رلہق پبٌ ہَ ریکھم ٌُتل کٍ ـٌہزاري
آۓ ہَ قْ ٓٞائٍ ِاس غف کٍ اْجمق
ًضکـ میك ہَ ؾركسٌ ؾخراۓ ک ًُٞمیك
ِایق جصق کٍ ـٌري ہَ ـٌٌُۓ لغٌ میك
ک تٌ رھلـ رھٌـ ہلئٍ ہلتَ اگ ٞكطق میك
آئٍ غٛاۓ ھـ ِمق رلہق کٌ ہٌتي طھمصا
اكسمس ٌُ ق تٌهٔ ضكصه کٌ ـٌتي طھمصا
ہلتَ عہ ت ٛزؼ ٓ ٞركلہٌ خً ہَ شف میك

1224

ط
ركلہٌ تَ کھٌئٍ ٓٞطھٌ ھلبٌ ہلا ہَ فینن
مہ تٛي پن صمکي ٌُئٍ پیلم ہلئٍ عکینن
ـٌري کٌ زلصا ہٌۓ ُٛى گ تٌ کَق میك
زلق میك نہٌ حکٌ ہَ کجي رٓ ٞکٌ پن ركلہٌ
گھمصً سَ گ ٞشہٌ ہَ کجي رٓ ٞکٌ پن ركلہٌ
آقٌ کل تھر ٕکٌشا طٌقُ نہیك ُٛف میك
ركلہٌ کٍ ىش ٓ ٞجْ و تٛاق میك آۓ مركش
ُ
َ اتھٌۓ مركش
ىظو زلاف کٌ ہَ کیس
ہر ضهٔ زلق لگٌ ہَ ركلہٌ کَ تیرہق میك
مللٍ ٓٞہٌف ریك تَ جْ پن ّ تٌق ك تٌٌُ
ىجلس میك مؤمیلق تَ کہراـ ہَ ىجٌٌُ
طھٌٌُ جضیق کٌ غف ٓٞہٌئٍ اْجمق میك

1225

ہر رؿ کٍ ہَ ت و تٌ ہر رؿ کٌ مٛعٌ ہَ
َ ہر رـ نہٌ رعٌ ہَ
لٍ ُٓٛ ٞتف ا پۓ
مللٍ کٍ ٌُ ق تٌهٔ زلفبل شہَ سمق میك
٭٭٭٭٭

1226

ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك طھمطھٌ
ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك طھمطھٌ
عہرا

ک تگ تٌ

َ پن
کھلۓ

ٌٌُُ

ىؿ ركلہق کٌ ركلہٌ

ىؿ

م
مر سَ پن قیع کھمى ىؿ

َ کَ ہٌتھم میك مہ تٛي کٍ ىلٍ
رك لہ

جس کَ اُؿ سَ تل پن گبٌ

ىؿ ہَ گھمصا ىؿ ہَ زلصا

ىؿ ہَ شكمٌؿ ركـٌى ىؿ

َ کَ مر ُٓ ٞگٟي کٌ طھیڑا
رك لہ

شنہري

سمک تٌشي

ىؿ ہٌ تلئٍ ىؿ ہٌ تھب تٌ

ُگٟي کَ

َ کَ اُؿ میك ـٌري کَ کیڑً
رك لہ

تھٌتي سَ نہق کَ گھمصً صماش

لح عٛك میك ھیس تٌ ہَ خٌٌُ
ى ِ

َ کٌ ٌُشك خٛا شکھماؿ
رك لہ

َ کَ گھر میك ـٌشً ٓٞائٍ
رك لہ

َ ہیك ہٌۓ پبٌ
شك شك کَ کہۓ

َگٌ
َ پۓ
ا ٔس

کلئٍ تھٌ ركلہٌ

شف

ضشي

کل

کٌ
کلش

خً

گًلو ىؿ

میلاى

ىؿ

1227

َ کَ اكٓ ٞخٌشكق طرػ سَ
رك لہ

تیر ك

ىؿ ہٌ کھٌُٜا ىؿ ہٌ پیعٌ

ىؿ ہَ

ّ تٌس سَ ركلہٌ ہل گ تٌ ىخٌش

ٕکٌشا

تیر

کٍ

مٌش

َ
خل

ٓٞطھٌ تھٌى ىؿ

عمو

ٌُئٍ

ًُل

َ تل
مل
تھمصا ـٌ ٌُئٍ اتھٌ

تھرٌُ ہلق زلف کٌ تھٌى ىؿ

َ ہٌ ركلہٌ
َ ک ہۓ
پن ٌُت کہۓ

گھمصً کَ اكٓ ٞؿش ہل گ تٌ

َ
گٟٓ ٞا پتخ

ىؿ

َ
طھکۓ

َ
طھم مۓ

گھمصً سَ گٞتَ گٞتَ ٕکٌشا
ت
ھ
َ کٍ آ ک ٞػیر لل
ّ تٌشً بتخ
ہٌۓ شً ركلہٌ ّ تٌـٌ ـٛھٌشا
ُ
شف سَ اتھٌ ک ٞگھر میك ىۓ

ؼ ت ٛاہلل

ّ تٌ

میلاى

ُ
اً چجٌ خٌف اً ـٌم امف
خلٞٓ ٛیك کل خً ہَ ىؿ
ىش پن ظو شكتَ ہلۓ آۓ
ىظو لہل میك شُؿ ل تٌ ىؿ

٭٭٭٭٭

1228

ٓٞكاف

حٟھٌللق

کلئٍ

اشمٌف

ٕکٌللق

ٓٞكاف

حٟھٌللق

کلئٍ

اشمٌف

ٕکٌللق

تھرك علٍ اکیر ت مہیك ركلہٌ تل ّ تٌللق
تھـ ٓٞطھٌ کٌ کھٌۓ ہلۓ صمتَ ہل ضمیك ٓٞ

ک
ف
ب
َ کل میك کٍ طرد ب ھٌللق
اً ىؿ لتخ
ت
ـٌُ ٛتلق ہٌ ھف خٌۓ لہل ضسف خگ ٞکٌ
ِ
ک
َ سَ لگٌللق
اتھم علٍ اکیر میك لتخ
اً ىؿ تیرً ّ تٌم کٍ ضپیْ کل ہلس تھٌ
ِاف زلف تھرً ہٌتھمق میك مہ تٛي تل لگٌللق

1229

َ کو کلتخن ہَ پن مٌق کٌ
اّ تٌ تھٌ پن صم ْخ
ؾرُّ میك رٌُ راغ زلائٍ کٌ  ًُ ،للق

َ جشرت تل پن شم خٌۓ
تھہرال ج تٌضم ىجھ
اشمٌف تھرً

ىؿ کٌ اشمٌف ٕکٌللق

نہ تٌ کَ سشا رُکي للق تلـٌؽ عہٌئٍ
ٌُتلت پن تھمللق کٌ میك عہرا تل حٟھٌللق

*****

1231

هبىنيُككسس هن ْى كر تم ييطط وِ ححُد ثثظظر كي شادي

هبىنيُككسس هن ْى كر تم ييطط وِ ححُد ثثظظر كي شادي
رُنىايت ْسس خىطط كسس اَْسىطط شثّري كسس ككهر كي شادي
عثد اهلل دونظظا تَُا هتا اور سر ثثّ كـفٍ ثثظظُا هتا
كِس طرح ْىئي شثّر كسس وِ خلتِ جككر كي شادي
كُححهـ ثثم ْي رْي وِ تياْي اَفسىس تين وِ تيىا
هي كيسي ْىئي كر تم ييطط شّ كسس دُختر كي شادي
ْاهتىطط ييطط نككي هن يظظُدي يغًىو ْسس سة تَارايت
شرتت ْى ييسّر كيسسس ْسس ثثياسسس ككهر كي شادي

1231

دسس كىٌ يُثاركثادي ككهر كا ككهر ْسس فريادي
دُ كهيا دُنظظٍ كسس مهراِ دونظظا يضطر كي شادي
تعىيض ثثدر كا نيكر خيًسس ييطط جى اْيا دونظظا
سرور َسس كظظا اب طسس ْسس اتٍِ شثّر كي شادي
شثّر

َسس وصية كي هتي شثّري سسس هبائي كرَا

اثثين دُختر كسس مهراِ مت يريسس ثثسر كي شادي
حمشر ييطط يِهيُككسس وعدِ يىطط كر كسس سِدْارا دونظظا
قسًت ييطط نِكهي هتي سكيُّ كُححهـ نـًحسس هبر كي شادي
اِك شىر ْىا يقتم ييطط دونظظسس كى يارو يارو
يامت ييطط تدل جائيككي سرور كسس ككهر كي شادي

1232

سيُِّ ييطط نككي ْسس ترححهي زيُة كي قسًت ثثهىضضي
ارياطط هتا ثثُهثثهي كى اِك دٌ كريت اكرب كي شادي
شثّري كسس غى كي جمهس ييطط اْئي ْسس زْراء كظظُسس
ْى مت كى يثارك ْاثثُسس تيضضسس دُختر كي شادي
جة كىئي تيضضسس تيضضي كسس سر ثثّ سجيككا سظظرِ
ياد اْئيككي تيىا دُنظظٍ دونظظا تسس سر كي شادي
داعيِ حسيين

يىىلْ

تا حشر

ْى

تاقي

يا رب

هي شاد ر ْسس تى يَُائسس ْى شاو و سحر كي شادي
شثّري كسس غى سِىا هن يا رب غى كىئي دِكهاَا
شاكر هي دعاءِ داعي سسس ْسس ككهر ككهر كي شادي
*****

1233

شف میك صمۓ ہل جطنن یق ركلہٌ
شف میك صمۓ ہل جطنن یق ركلہٌ

تَ رًق ہل  ،ہل تَ کَق ركلہٌ

تف کل ّ تٌـٌ کہلق  ،عہ ت ٛکیلق ؟

ٌُ کہلق تف کل تَ كطق ركلہٌ

شك ِض عٌصمش کیسٌ ـٌري شظٌ

َ ٌُ غف ضرم رلہق ركلہٌ
زلش تھ

پن ٌُشائٍ  ،پن مرُّ ك مہ تٛي

َ ـٌري میك پتجیق ركلہٌ
ٓ ٞت ھ

طھمص ک ٞہٌتي  ،ـٌتي رلہق کٌ

تف ہلۓ شف میك گٌيزف ركلہٌ

ُ
جْ اتھٌ صمش "مٌشك ركلہٌ" کل

ٍّ ٕکٌشً ظو ضمق ركلہٌ

ہلگٌ ضہرً پن زلف کٌ عہرا

اكش لجٌ تیر سَ ُٛف ركلہٌ

1234

ینِّ

جصق ركلہٌ

خٌؽ ٓ ٞآٌُٟق شگٟتَ ہلۓ

َ تف
ير گۓ

ہٌۓ تلـٌؽ زلف میك زكب گبٌ

اكش ہلا ٌُیمٌؿ یق ركلہٌ

کس خگو ٓ ٞرلہق ت مہیك زھلًُٜ

ہَ تھرا ىصمق سَ پن شف ركلہٌ

کف شبٌ میك عکینن پیلم پبٌ

َ کٌتلق سَ شیق ركلہٌ
اكش طھۓ

َ
َ لگ
گـ سَ شجسٌش ٓ ٞطمٌ ْخ

َ میك ّ تٛھٌ شطق ركلہٌ
اكش گل

ىجھکل آ کَ ْجٌلل طٌلف سَ

پن عکینن کَ ہیك لحق ركلہٌ

جْ ّ تٌق کٞتَ ہیك ٓٞہٌف ہٛي

ـٌتي شكتَ ہیك يرر ك ضف ركلہٌ

اً جسٌمٌ تل ک ٞلَ آح رعٌ

زلش ك حٞـ شہیك ركلہق ركلہٌ

٭٭٭٭٭

1235

ـٌري کٍ ؽجْ رھلـ ہَ کُٞـ تیرً یق میك

ـٌري کٍ ؽجْ رھلـ ہَ کُٞـ تیرً یق میك
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

.3

ک تٌ أسٌ کہیك ـٌري کٌ ھبگٌـ ہلا ہَ
َ کلئٍ تَ کس ك ىخٌش ہلا ہَ
ک تٌ ا ٔس
مہ تٛي کَ ُٛؿ زلف زل ہٌتھمق میك شخٌ ہَ
ـٌري میك گھراپن ضہٌق تَ آب ہلا ہَ
پن مہ تٛي ہَ پن مرُّ ہَ پن ضہراء کَ سمق میك
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

1236

.3

تَ ؼیق ہَ تلق رُکي کَ خط تھٌئٍ کَ مركش
مللٍ تَ کہٌ ضپیْ ٌص ظر سَ پن شك کٞ
ہَ ـٌف ؽجْ میري پن معللـ ہَ زلاہر
اؽ كعٛم پبھٌٌُ ہَ زل تھٌئٍ سَ تھٌ آحٞ
ركلہٌ

کل

تل

ىل سشا

ٌؽ جصق میك
تلـ ِ

جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

.1

ُ
ہَ ىزلٍ ِببٌ میري رلہق اـکل ّ تٌل
ُ
نہ تٌ کَ گلہر کٌتلق میك تف اـکل لجٌل
اكش

زلصا

ؾركسٌ

میك ع ق ٛکٞكٕگٌ

تل عکینن

کل

نہ تٌل

اسَ ضىجھٌ کَ تل ىل

اـکلق کٌ ضو تٛش ہَ ٌص ظر کَ ئیق میك
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

1237

.6

ہیك خٌشكق طرػ یکھري ہلئٍ ىضیك ضمیك ٓٞ
ٌُئٍ کٍ خگو نہ تٌ ہَ زلق تیري ضمیك ٓٞ
ہَ ٔطنن رہٌق اہ ِـ حٞـ تیري ضمیك

ٓٞ

جس كقُ کو ہَ ـٌري شظٌ تیري ضمیك ٓٞ
زلش ہَ نہٌق ركلہٌ تل عہٌرت کٍ لگق میك
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

.0

جْ

من
غی ِ

میك رلہق کل

تل ـٌم

پبھٌٌُ

زلش گك تگل میك ركتلق تَ کجي كقُ ّ تٌٌُ
ہَ يرر زلاق ٌُقٍ کلئٍ شف سَ ٕکٌشا
آشاـ

کہٌق

ركلہٌ

کل

کٌُٞ

تھٌ

گلاشا

َ ہٌ کہٌ ركلہٌ تَ خٌٌُ ہلق رلہق میك
فبۓ
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

1238

 .4ہلل

تلق ایق جصق طھمص کَ خٌل

پن

ُـ تھر

َ پیلم پن ّ تٌل
کٍ رلہق ہلق ىجھ

شكئٍ ہلئٍ رلہق
اب ہلگٌ

کل

کہٌق مل تٌ

پن ت ل

ّ تٌل

سشا

َ پن ت ل
ىجھ

ّ تٌل

َ ہیك ہف اب جشر کَ رف میك
َ ہیك کَ ملۓ
ک ہۓ
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

.4

َ ركلہٌ زل كارع ہل کَ رلہق سَ
خٌتَ لگ
َ
ت ھبۓ
ُ
ل
اس كقُ غٛاء ري ظو كاى تَ گق سَ
لگٌ

ٌٌُُ کٌ خگ ٞش ْٗ ك ىحق سَ

َ تھر ای ِق جصق سَ
َ لگ
شك شك کَ تلق کہۓ
ـٌري کٍ پن تلـٌؽ ُٛؿ ركق میك کَق میك
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

1239

.4

ركلہٌ کل زل ضاتلق پن ہَ مركش تَ ل تٌٌُ
کس خٌم سَ ِببٌ کل عہٌگق تھٌ ّ تٌٌُ
ُ
ُـ تھر میك لعبیلق تَ اسَ پیلم ّ تٌٌُ
ک تٌ صمخ کَ مللٍ تَ عکینن کل ّ تٌٌُ
خٌّ تگٍ تلق اب لِ کَ عکینن زل كطق میك
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

.4

جس طرد سَ احٟي ہَ کُٞـ میك عکینن
ہل أسٌ کلئٍ ـٌري پن أسٌ کلئٍ

پیلم

َ سَ خٛاٌُ
کُٞـ کٍ پن ـٌري کَ ك ك تل
َ کلئٍ اح ًٟمیرً مللٍ
ُـ تھر میك پن ا ٔس
آٌُر ـٛا

شکھ تٌ

تل ِاس فیفٌ سمق میك

جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك

1241

.35

فیػ الہٛي
اكش طمؿ

ی قٌء

مللٍ کل ـٛا ـٌر تل
ـٌم

کٍ ٌُ جشر تل کٌُٞ

ركلہٌ اكش رلہق ركتلق کل آٌُر تل
اكش تھمى تھً اُکل تل

شکھ ت ٌ

شکھ ت ٌ

ٌُ شب میرً شکھ تٌ

ؔن کَ لحق میك
ہر رـ پن رعٌء شہبٌ جسین
جس كقُ کو کہراـ ہَ مللٍ کَ سمق میك
٭٭٭٭٭

1241

فبیر ک ًُٞمیك

فبیر ک ًُٞمیك

پی ِٔ جضیق

ـٌري

ـٌري

شخٌ

شخٌ

شہیك ہیك

شہیك ہیك

غیٔ سَ آح اؾمٔ ٛشریػ ى شہیك ہیك
ُ
ل
ّ تٌسٌ ر ہق پبٌ عکینن
ای ِق جصق

کل مللٍ ركلہٌ ّ تٌ شہیك

ہیك

َ شف سَ ىضیك اتھٌتَ كالَ
خکي لىخن نہل
فبیر

َ رـ میك عہرا لجٌ شہیك
ا ٔس

ہیك

مرُّ کَ ُٛلَ آٔسمق مہ تٛي کَ ُٛلَ زلق ہَ
کیسٌ اتلکھٌ

ـٌري مللٍ

ِرکھٌ شہیك ہیك

مٌتف کَ صمش ك عـ میك عہ تٌئٍ کٍ غٛا ہَ
اؽ تھٌئٍ کٍ كػیٔ مللٍ ِپبھٌ شہیك ہیك

1242

ضہراء کَ گھر میك ـٌري اكش ملت کٌ ِملق ہَ
ػیرُـ تھر

اخـ کٌ پیعٌـ ى شہیك ہیك

ُ
ل
تللَ ر ہق سَ اپبٌ ؼ تِّ ٛاہلل غیمن گٌم میك

خٌمظ خٛا عکینن ہف يرتَ خٌ شہیك ہیك
ركلہٌ

کل

َ
ٌُس ا پۓ

ى ک ٞجضیق

تلـٌؽ کل

آقٌ

کَق کٍ صلشت ّ تٌ شہیك ہیك

ركلہٌ کَ زلف میك ہیك عہرً کَ تھمؿ زكتَ
فبیر

ىش
ِ

م
تلظو ك تـ سَ ى شہیك ہیك

ن ظرً ل
اشض کُٞـ پن ِگ ٞشہیك ہیك
کَ
ہل
ِ

ُ
اؽ ضسف ٌُضم مركش رؿ ٓ ٞاتھٌ شہیك ہیك

پیلم

ُ
ل
ر ہق کٌ تلظو کٌُٛھل پن صم شہٌ ہَ
ریکھم جضیق صمئٍ

رّ تٌ حگٌ

شہیك

ہیك

1243

َ ہیك رؿ ٓٞ
ِببٌ کٍ تَ ٔسٌ کٌ غٛمو لبۓ
مللٍ کَ ٌُلق غف سَ اب زگٌگٌ شہیك ہیك
عٌصمش کٌ پن عٌلف پن تھمؽ ّ تٌس غٛمَ
فبیر

زؼ کٌ

شطنن ہمکل

ِرکھٌ شہیك ہیك

َ سَ
ہف ک ًُٞکَ ّ تٌسَ مللٍ کَ كا س ػ
ٌُ شب رلٍ ت و تٌ
آٌُر

ش ک ھ تٌ

ٌُ شب

ركلہٌ

ُ
رلہق کٌ

ْجھکل ك تٌ
گ

شہیك

ہیك

لصق

م
مللٍ هغـ ظو کَ رـ سَ ٔسٌ شہیك ہیك
رّ تٌ ك ریك کٍ ـٌشي ركلُ ِانہیك ق طٌء کٞ
گھر ُ ٌِـ
ُ
ل
عکینن ر ہق شہَ

صمہٌگق

ٓٞ

آ ٔسمق

پتجیق سَ غیٔ ّ تٌ شہیك ہیك

کو

غِ ٌٛو

پی ِلم

کًُٞ

نہٌ

شہیك

ہیك

1244

ایمٌف

کل

ـًهٔ

ہَ ساکٞم کٌ

ِاُکٍ ٔسـ میك

شکھ تٌ

پن تیرً ری ِق زؼ کل کٌمـ ّ تٌ شہیك ہیك
ُ
ل
ْحُو ركلہٌ ر ہق کٍ خٌطر
کلمٌت پن رعٌء کَ آکٌش خٌ شہیك ہیك
٭٭٭٭٭

1245

کًُٞء سَ لل رلہق كراع ہل خلٍ

کًُٞء سَ لل رلہق كراع ہل خلٍ
َ سَ ہل ک ٞخٛا كم خلٍ
َ رك لہ
ا پۓ

پن تل مرُّ پن ٌُئٍ کٌ ن ظرم مً
ہٌۓ ركلہٌ کَ مر ٓ ٞپن عہرا لجٌ
رك گھڑي کٍ تھٌ جس کل پن شاجٔ ملٍ
َ شہلق تیرً یق
شك شك کہبٌ تھٌ کیس
َ ق تٌهٔ کَ رف
تللَ ركلہٌ ملب تگ
آح تف سَ پن میري خٛائٍ تھلٍ
َ ضہٌق
مہ تٛي ہٌتھمق کٍ اب ُؾ پن صم کھ
یق کَ ركلہق تل پیلم ہلئٍ ہَ كہٌق
ُ
ک
ٌُغ احٟا ہَ يرطھٌئٍ ٌُضؽ لٍ

1246

ضير

آ

ٌٌُُ کٌ

َ
ک ٞطمٌ ْخ
مر

آل آل مٛر

لگٌ تَ

لگٌ

ِرکھٌ کَ ك تٌتَ لگٌ
کل

اً

مللٍ

علٍ

ُُؔـ سَ مـ ٌُئٍ كم
خٌتَ خٌتَ پن ٌُ
َ سَ لؿ ک ٞپن شك ٌُئٍ كم
آح فبۓ
عہزاري تھٌ ظو کٍ زل ٌُضكق ُلٍ
ّ تگٍ ِببي کَ اكپیلق پن ہل کَ صماش

جس کٍ تھٌمٌ تھٌ ضیق الع تٌء تَ ُؔ
مہٌش
طھٌئٍ تھٌ جس کَ رؿ ٟٓٓ ٞي تَ کلٍ

ٌُللق سَ منن طھ تٌٌُ ہَ خٌرش نہیك
کٌتلق سَ زلف نہ تٌ ہَ گلہر نہیك
تلق ہٌ تھرئٍ شہ تگٍ گلٍ رش گلٍ

1247

اب اُٛھیركق میك ضُٛاق کَ ہلگٍ ٔشر
ہلگٍ معللـ جس خٌ پن ـٌـ ك لخر
کُؔ
پن ہٌ ہلگٍ نیشر لغٌئیك ھلٍ
رؿ میك اپیلق سَ تَ خْ ٛجھڑتَ کٌ غف
اكش یق ٓ ٞہَ ِرشكق کَ ٌُضم ضسف
ک تٌ ک تٌ غٛمو اتھٌّ تگٍ پن رؿ خلٍ
م
ظو هغـ تلق ـٌري کٌ کٞتَ ّ تٌق
ہلٌُ ہَ ہلنہل كم ہٌ مت ظر ؼ تٌق
َ كہیك ٓ ٞپن خٌؿر خٛا کَ كلٍ
تھ
ؔ ہنیضو پن شب سَ رعٌء
ک ٞتل خٌمٛ
ٌُ ق تٌهٔ شہَ ـٌم فیػ الہٛي
شق کَ رـ سَ پن رعلت ہَ تھملٍ تھلٍ
٭٭٭٭٭

1248

کٞب ك ًُ کٍ کٞب میك ـٌري ہَ مؤمیلق
کٞب ك ًُ کٍ کٞب میك ـٌري ہَ مؤمیلق
مرُّ ہَ اكش پن ہٌتھمق پن مہ تٛي ہَ مؤمیلق
مہمٌف یق کَ خل ٛسَ ػیرُـ آۓ ہیك
آ یکھمق میك آ ٔسمق زلف کَ ْحُو میك ىۓ ہیك
ُِّیر زلؿ غف سَ کٞب کٍ كاري ہَ مؤمیلق
ِای ِق جصق کل
َ
ن ہۓ

ل تٌس

ـ ٌِم

َ
ریك ركلہٌ ّ تٌِب تگ

ح٠ف

َ
ـٌري شخٌِب تگ

کٌ

کیسٌ زلسٌ پن کٞب میك آئٍ ہَ مؤمیلق

1249

َ عہرً کٍ رؿ میك تھٌ آشضك
ٌُتل کل جسک
لہل

لہل

ریکھٌ جضیق تَ كہٌ
ُ
بِ
ب
َ میك ھٌ ہَ مؤمیلق
ٓٞطھٌ اسٌ کَ فبۓ
ضہرم

ركلہق پبٌ ہلئٍ ہَ زل ِببٌ جضیق کٍ
َ گٍ تھمصي رٓ ٞمیك تلـٌؽ پیلم
ن ہۓ

کٍ

ـٌري پن أسٌ آح ُؾ ریکھٌ ہَ مؤمیلق

َ
تھمللق کَ ُٛلَ زلف کٌ عہرا پن تھملب تگ
َ
تیركق سَ زلش زلش كم تلظو پن تھملب تگ
ٛاف ک ًُٞمیك زل ضسمٌ ہَ مؤمیلق
وت ِ

1251

َ ہٌ ؾرش شك ِرٌُ
فبۓ

م طللـ کٍ

ُکٍ

کٍ

ُکٍ

خٌملش اُؾ پیلمء معضلـ

رّ تٌ میري اح ٟگبٌ کہبٌ ہَ مؤمیلق

ِاس طرد سَ خٛا کلئٍ لج ِٔ خگ ٞپن ہل
ٌُٓٞر ٌُ

خٛا

کلئٍ

آٌُر

گھر

پن ہ ل

فبیر ہَ پن ہمکل رعٌ ري ہَ مؤمیلق

َ ضير تَ ركلہق کَ گٌؿ ٓٞ
مٌشً طمٌ ْخ
ُ
ىظو ٟٓة ٟٓة گ تٌ تلظو کٌ اس نہر
کیسٌ گھ تٌ پن طلف

کٍ طھٌئٍ ہَ مؤمیلق

1251

ٓٞہٌف ریك کَ ـٌتي میك آم ك ُکٍ کٞكق
اکیر کَ میك يزاش پن پن يرّنه ٟٓھلق
طت ٙك ًسٌ رعٌ پن فخر کٍ ہَ مؤمیلق

*****

1252

کیسٌ دؽیْ ـٌري ہَ کًُٞء کَ یق میك
کیسٌ دؽیْ ـٌري ہَ کًُٞء کَ یق میك
مہ تٛي ہَ اكش پن مرُّ ـٌري کٍ اْجمق میك
ضپیْ سَ ـٌم تللَ ِببٌ کل میري ىل
ُ
نہ تٌل ىؿ زلصا رلہق اسَ ّ تٌل
ک
َ ٌُضم گل٠ا ِش پتجیق
رك گـ ِ ھلب تگ

میك

کیسٌ تھٌ امتجٌق ہل ـٌري شخٌلٕگٌ میك
ُ
تھٌئٍ کٍ ہَ كػیٔ اس کل پبھٌلٕگٌ میك
پن ٌُت ہل شہٌ ہَ تھٌئٍ میك اكش نہق میك

ای ِق جصق کل ظو تَ ركلہٌ ّ تٌ رٌُ ہَ
ُ
ركلہٌ کٌ تیرہق تھٌ اس کل نہ تٌ رٌُ ہَ
ک تٌ لؿ شہٌ ہَ ركلہٌ تلشائٍ تیرہق میك

1253

َ سَ ٕکً ركلہٌ
طق ک ٞغٛائیك ھـ ِمق غیم
جشرت تھري رلہق تَ شك کَ ٔس اّ تٌ تلطھٌ
ک تٌ معرکو ٟٓا ہَ زل خٌ شہَ ہیك شف میك
َ
اطھٌ ّ تٌ ریك اّ تٌ رك ٌُشم کٍ ملب تگ
َ
کس طرد خٌف لیلا لىجٌت پن ک یب تگ
کیسٌ ح٠اق پن آئٍ جسبیق کَ سمق میك
رھلکَ سَ طٌلملق تَ ركلہٌ کل شف میك گھیرا
خٌف جصق کل ریکھم تیر ك تیر سَ طھ تٛا
ن ظرم نہیك ہَ زلق کٌ ركلہٌ کَ اب ُٛف میك
ركلہٌ کٌ ج
رش خٌؽ ٓ ٞہَ
شف اظہر اب ق ِ
ِ
زلق میك یمٌـ لٌُٟق عہریك کٍ ٓ ٞپن ٓ ٞہَ
َ اب شطق میك
تللَ شفٌ رلہق کل خک ّ ٟتگ

1254

ْجلق کٍ ـٌرتلق کٌ جْ كقُ آ حکٌ ہل
عٌلٍ قٛش کَ ہٌتھمق گ ٞشضف پن اراء ہل
ؔ ح٠اق سمق میك
تھملَ سَ آّ تگٍ پن ـٌکٞ
٭٭٭٭٭
اض قلف
ح٠ت من تھٌئٍ ـٌک ٞاكغبٌ

1255

اُؾ رلہق کٌ تلصن ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
اُؾ رلہق کٌ تلصن ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
شك شك کہبٌ

عکینن ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا

َ سَ میك ْجھڑي
کیسٌ ـٌري ہلئٍ میري ُـ میك رك لہ
شف میك خٌ کَ كم صمٌُ ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
َ پن گٌُٞق ہلق
َ رك لہ
پیلم ہلق مر ٓٞہنن ہلق  ،ا پۓ
زلق میك ٓ ٞجضکٌ عہرا ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
پن ہَ مہ تٛي پن مرُّ ہَ  ،آئٍ کیسٌ پن ؾرُّ ہَ
گھر کٌ گھر ـٌشا احٟا ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
َ ہَ گلہر  ،اكش مر سَ میري خٌرش
ُ ٛگلہر طھبۓ
طلف ملغلف
کھـ پن ٌٌُُ

اتھٌ

زھٌٌُ

ہَ

 ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا

عہرا  ،اكش يرطھٌ گ تٌ ضہرم

خٌؽ ٓ ٞہٌۓ ىظو ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا

1256

ہلئٍ ہَ جْ کلئٍ ـٌري ٌُ ،ر آئٍ ہَ قرٌُري
كم ركلہق زل کو پیلم ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
شلكق کس کس کل میك پنہٌ  ،نہیك ٌُقٍ کلئٍ اّ تٌ
كقُ پن کیسٌ

آٌُ ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا

اً خٌخٌ خٌق میرً ش قٌء  ،تھر کَ تف میري ًعکیزم
کیلق پن للتَ پن غٛمو ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
زل کو صیر تَ تھٌ لکھٌ  ،ىٌُ ای ِق جصق شهعه
َ ٌٌُُ تھٌ شكٌُ ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
ٓ ٟھک
ای ِق ضہراء کٌ ہَ رامٌر  ،ہَ علٍ قیر میك ٌُـٌر
َ پن اعٛاء ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
تلتَ رك لہ
ہلٌُ قرٌُف مللٍ ٓ ، ٞپن كػیٔ پن تلى كم
أسٌ تلـٌم پن ریکھٌ ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
ٌٌُُ خٌق لل ػیر آ کٍ ، ٞہر تلتَ ہَ رػیر ٓٞ
کلئٍ مؤٔس پن ٌُشا ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا

1257

ج
شہَ فیػ الہٛي رلسٌر  ،تل ہَ پن ى لضیك آٌُر
غف كم ـٌري کٌ ٌُضم ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
كاس طو سَ عکینن کَ مللٍ مقیلؿ تل ک ٞرً
تلصن ـٌک ٞتَ لکھٌ ہَ  ،میرا ركلہٌ گ تٌ مٌشا
٭٭٭٭٭

1258

ای ِق جصق تَ کھمؿ کَ نغلُ ٝجْ ٟٓھٌ
َ نۂ ح٠یك
َ ای ِق جصق تھ
کجي رٓ ٞنہل
َ ـٌم کَ قریك
ؾزـ ج تؿ لبۓ
آۓ تھ
َ ِ
اسف كعٌق کٌ مً نہیك
اكش جْ ـ ٌِم ریك سَ ِ
َ كہیك
تل رؿ مللؿ ہل کَ کھڑً شم گۓ
َ
َ خٌؿ رؿ کٌ تھً میك کہلق ِ کس
َ تھ
ک ہۓ
َ
اكش ِاس تَ کسٌ میك اّ تٌ عہٌشا کٞكق ِ کس

ؼ ت ٛاہلل

کل

ج تٌؿ پن اؽ آٌُ ٌُ گھٌق

کو نغلٕض اُؾ ٌٌُُ تَ میرً رٌُ تھٌ ہٌق
اكش قرمٌٌُ تھٌ کو كقُ کبھیق آۓ رشو تٌق
تل ک ٌُٞكہیك زل ِاس میك لکھٌ ہل اً میري خٌق
تل ِاس گھڑي سَ كقُ کبھیق ہلگٌ کلئٍ اكش
ٌُلق شضا میك ج تؿ کٍ

عمو

سَ کلئٍ طمش

1259

ای ِق جصق تَ کھمؿ کَ نغلُ ٝجْ ٟٓھٌ

ُ
گل شُؿ ضہرم ہل گ تٌ ٟٓه کَ زل تھٌ لکھٌ
آیکھمق سَ
تلٌُ علٍ

کٌ

َ ہلۓ ْخرٌُٓ ٞشہٌ
زل م ۓ
خٌّ ٍِ فبیر

تھر ٟٓھٌ

ُ
نغلُ ٝمیك لکھٌ تھٌ کو اً میرً گل ہزاش
تھٌئٍ پن میرً خٌف کل ک ٞر دْیل ّ تٌش
َ قرٍّ ـٌم کَ تھر رلیر جصق
نہتخ
ِ
ُ
ُ
ک
ہ
ِی ِش ب ظر ک تٌ انہیك نغلُ ٝكم نِّ
ریکھٌ جضیق تَ زل خ ِط ـ ٌِم صیز یق
رؿ میك الف ِصما ہلا تھر آۓ رك ئیق
خط رُکي ک ٞجصق کَ پن تللَ ظو اٌُـ
تھٌئٍ کٍ میرً اُؾ كػیٔ ہَ ٌُ یمٌـ

1261

َ میك ٍّ جضیق
ای ِق جصق کل ىتَ ہیك غیم
کٞتَ ہیك تھر حٞـ کل كہٌق ٓ ٞطلْ جضیق
َ ـ ٌِف ؽجْ جضیق
َ اب ِرکھٌِب تگ
ک ہۓ
َ لغ ِـ طرب جضیق
َ الف میك ىِب تگ
گ ہۓ
ُ
َ
كعٛم ک تٌ تھٌ تھٌئٍ سَ اـکل پبھٌِب تگ

ؼ ت ٛاہللِّ
آحٞ
ركلہٌ

سَ عکینن

ینِّ
رلہق

جصق
غیمن

َ
کٍ ـٌري کٞاِب تگ

ہلا ع ق ٌُ ٛكقٌش

کٌ
ک تٌ

اُؾ

احب تٌش

َ تَ قراش
اُؾ ركمرً کل رُکي کَ ہلتَ تھ
ک تٌ سک ٞاِلط قٌت ہل جْ رؿ ہل صمگلاش
ركلہٌ کل گھمِّ اُؾ تھٌ مرُّ مً نہیك
رلہق کَ ہٌتي میك کلئٍ شُ ِؿ ِج تٌ نہیك

1261

ؿركػ گك تگلق
َ غیم
ركلہٌ رلہق تھ
َ میك ٌ ِ

ھلِّ منِّ مُیاررینِّ

َ عٛك
َ تھ
کٍ غٛا ر پۓ

َ ـٌ ِم ّ تؾ زلق
رلہق کل طھمص خٌتَ لگ
کٞتَ کل ٔس یمٌـ عہٌرت کٍ آشضك

تلطھٌ رلہق تَ اب کَ کہٌق ٌُت ہلۓ گٍ
قرمٌٌُ جشر ہٌ میك مًقٌت ہلۓ گٍ

َ ركلہٌ کٌ تھر ل تٌس
َ كم ضّ ٍِ یق کبۓ
ٕکل
ُ
َ میك تل ّ تٌہٌ رلہق طھمص ک ٞاراس
غیم
َ ٌُس
ركلہٌ کل ـ ٌِم ریك تَ ًٌُُ تھر ا پۓ
َ ہل آح
قرمٌٌُ تف تھٌ طھمص کَ خٌتَ لگ

ح
تھہرك کَ رُکي للق سشا ُ سنِّ جصق کل میك
تلـٌؽ کل ت مہٌشي ّ تٌ ركق کَق تل میك

1262

َ زل ـٌم صماش
آح ٞقرٍّ ىلح کَ نہتخ
ركلہٌ تھٌ شف میك آٌُ ہیك تللَ پن ٌُٕکٌش

َ کَ ک دتیل ركلہٌ پن مـ کَ كاش
َ لگ
ک ہۓ
ُللاش یك مٌشك ـٌتل پن ٓٞطھٌ خگ ٞکَ ٌُش
َ
تیرك ك تٌق زل ك تکٟكق یق سَ گٝش گۓ
َ
ہٌف ىحق سَ گٝش گۓ
ؼ ت ٛاہللِِِّّّ ِاس ض ِ
جس رـ رلہق تَ ىظوء ركلہٌ پن کٍ ب ظر
َ لگٌ خگٞ
ؿش کھٌ کَ گٟٓ ٞي كہیك تھبۓ

َ پن تلصن گٞ
ک تٌ خٌؿ اہ ِـ پیٔ کٌ لکھ
رؿ شك شہٌ تھٌ قْ کٌ عکینن کل رُکي کٞ
غٛقَ میك ـٌم ریك کَ ؾزاراش ک ٞرعٌ
اشمٌف تلشً ّ تٌم کَ قْ کَ ک ًٞخٛا
*****
*****

1263

َرفُت مبا َرىض بٕ رظول اهلل
مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

ػ ریك ٔشریػ ىۓ
فی ِ
ـٌرتلق کٍ

پن

سشم

سشم

گ تگ تٌۓ

زلب ہَ رؿ کل لبھٌۓ

ًشرت

رفُت مبا رىض بٕ رظول اهلل

آئٍ ہیك زل

مؤوبیك ـٌشً ہیك رلسٌر

ركتل و تًر

ک
ہَ زلسٌ میك ِ ھ ِلکھًۓ

ہر طرػ سَ آح صمشت

رفُت مبا رىض بٕ رظول اهلل
اتلش

کَ

ُ
اف سَ رعلت کٍ و تٌئٍ

خ ٌِمع
ؿگٌگٌۓ
عٌلف
ـٌشا
و ت ِـ رلہق ہَ لحٌ اكش
ٌوالان ٌوالان متہاري رويش ٌںی ٌٖلري رويش ٌوالان
ای ٌوالی

ٌُئٍ

ایٌوالی

جًيت

فساک

ای ٌوالی

1264

َ ہیك قْ گسٔ میك جْ
خلۓ
ُ
ت
رُکي ک ٞاف کل ٓٞي ھٌ

َ ٍّ
ركلہیك عہركق سَ لخ
زلب تھملٍ

پن ظمٌۓ

رفُت مبا رىض بٕ رظول اهلل

ظو کٌ رلکش پن سمق ہَ

ٓ ٞنہٌ شـ ِؾ عٛف ہَ

ہَ زلٕضلشت

شُؿ ُٓٞگٍ ـٌق ّ تٌۓ

ہر کلٍ

ٌوالان ٌوالان متہاري رويش ٌںی ٌٖلري رويش ٌوالان
ایٌوالی

ای ٌوالی

ن
ظو کٍ ببھٌ اؽ ب ظر سَ
جص ِق

ـٌري

ـٌ

جًيت

فساک

ای ٌوالی

اكش ملاُ ٛکٍ

ہنیضو

زلش یمٌ

رفُت مبا رىض بٕ رظول اهلل

مٌزلؿ

َ
ْجھۓ

نہر

سَ
طھٌۓ

مٛد میك قرآق کَ ٌُشً

اكش قٛاء

لَ تیري زلشیك ًُئیك

ؾرش تھٌ زلك تٌق و تٌۓ

ٌوالان ٌوالان متہاري رويش ٌںی ٌٖلري رويش ٌوالان
ای ٌوالی

ایٌوالی

جًيت

فساک

رفُت مبا رىض بٕ رظول اهلل

ای ٌوالی

ك تٌشً

1265
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اهلل
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كجٗک

ادلَو

ٖو

ػاؼ

ليًيَو
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ہل
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و تٌشؽ

ـٌر
ہل

مللٍ

خٌتل سَ ہل آة اكلٍ

و تٌشؽ

ہر ملؾ پن گیٔ گٌۓ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ

مللٍ
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م طلع

شيف

Audio

ص مخه

----ا----

.1
.2

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

6665 Audio

بق ًصکـ کشٌء  ،ضمۓ کسب ك بال گھر ل ٹٌنے چال

6011 Audio

.3

ابھی ؾنجر نن چال ابھی ؾنجر نن چال
ُ
ابھٌ نل لی ہے ضلاق کی تّیم
ُ
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے تہق ملن
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

6061 Audio

.7

آح مبیر نن ک ٹٌ عٌلف تنہٌئی ہے

6063 Audio

.4
.5
.6
.8
.9
.11
.11

6011 Audio
6014 Audio
6061 Audio

ے جب اکیر گلگل ق ٹٌ آۓ خمصوص الكـ 6061 Audio ٣٤١۹
اچٌضت کے لین
ُ
6241 Audio
ادش گ ٹٌ ہے گھر مگس  ،ذصیق نل ذصیق ہے(لٌکس)
اشبػیق کے

ضمگلاشك اللراع

الالـ بچٌنے کی چٌطر گھر اپ ٹٌ ل ٹٌنے ہیك ىركش

6063 Audio
6064 Audio

6636

.12

اصغر کل شكبگی علی اکیر کل شكپ ٹگی

.13

ے لل طٌف کسبال
اصغر کل لے کے جب چل

خمصوص الكـ ٣٤١۹
خمصوص الكـ ٣٤١٦

6066 Audio
6006 Audio

ع
اصغر کے ئیسف نے ب لیف پ ٹٌق ري ہے

6004 Audio

اصغر کی تش ٹگی پس آتسمق تہٌ تہٌ کے

6006 Audio

.16

ے
اعذاء دسـ کل و ٹـ گنن گٌش لے گن

6016 Audio

.17

اعذاء نے کسبال میك عو کل ه ٹٌ ه ٹٌ کے

6010 Audio

آقٌ کل میرً ابؾ بھی ن طرم نن رً لکی

6012 Audio

اؽ رف میك بھرا گھر لِ چٌۓ

6016 Audio

ے لٌم كاى
ے بھ
اؽ رف تبی کے ہيرام ئیٹھ

6026 Audio

ے
ے اصغر بھی گن
اکیر بھی گن

6021 Audio

.22

اکیر ت مہیك معللـ ہے ک ٹٌ مٌبؿ شہے ہل

6024 Audio

.23

اکیر کی چذائی کٌ جب راغ مال ہلگٌ

6026 Audio

.24

اکیر کی ىش ابھٌۓ مبیر کسبالء میك

.14
.15

.18
.19
.21
.21

.25

ِّ م
ع
و
غ
ا گس رؿ میك جب ـ ہٌ ہے

خمصوص الكـ ٣٤١٨

نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل

6036 Audio
6031 Audio

6641

.26

اہلل شً شپبن نن قلؾ ہے کو ضمیك ہے

6034 Audio

.27

اہلل کی شعٌ ہے ىحبت ذصیق کی

6046 Audio

.28

الف مبیر کٌ طػ میك علف بق کس ن طر آبٌ

.29

ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین

ے مبیر کٌ ضل بٌـ آۓ
آتسمق ضلر نن ضلر ػھلک

6043 Audio

.31

آنکھمق سے میري ضلق کٌ رشبٌ ابـ شہٌ ہے

6046 Audio

آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب

6056 Audio

.33

اہـ غہٌق نن رشر کٌ من طر نن بھمل ٹٌ

6053 Audio

.34

آكاض آ شہی ہے کسب ك بال کے بق سے

6054 Audio

آل اصغر پ ٹٌشً ػھمللق

6056 Audio

ے ہیك
آل مبیر ظکینن کے گلہر ػھین

6066 Audio

اً آطمٌف كالے ھذنن قبلؿ کس لے

6123 Audio

اً چٌؽ تشیبلق ک ٹٌ کہ ٹٌ ک ٹٌ بخت مال ک ٹٌ بٌح مال

6061 Audio

.31
.32

.35
.36
.37

6041 Audio
6156 Audio

6646

.38

اً ضمیق کسبال تیري نل آبٌري ہلئی

خمصوص الكـ ٣٤١٧

6064 Audio

اً لالمی ربکھ کس اپسكۓ اکیر چٌبذي

6065 Audio

اً ظٌلملق نن سیف زھٌل میك ظکینن ہلق

6111 Audio

اً میرً مؼصلـ اصغر شات آئی گھر چلل

6110 Audio

اتشٌ غہ ٹذ ظلف کلئی نے كطق نن ہل

6115 Audio

.43

ے گلر میك لے لل بٌبٌ
ابؾ بٌش اكش ىجھ

6161 Audio

.44

ابؾ ركش لالمی رپ ٹٌ کٌ عذنلق میك اتشٌ آبٌ ہے

6162 Audio

.45

ایمٌق کی آتبلق سے ؾنگـ تشٌ ہلا ہے

6164 Audio

.46

ایمٌف ہے ہمٌشا قرآف اكش ذصیق

6166 Audio

.47

آئی بذاۓ ػبب کے مبیر يرح ٹٌ

6166

.39
.41
.41
.42

.48

آئی ہے قٌطمه تہٌق نن ىچلس ذصیق ہے

6101 Audio

---ب---

.49

بٌت آپ ٹگی پسرً کی نل بٌر آ پ ٹگی ضتبب

6101 Audio

.51

بخسمانے اهت اقمذ کل آنے ہیك ذصیق

6103 Audio

6646

.51
.52

پصـ مبیر میك آ چٌل تہٌنے آ تسمق

ُ
ب
بق بق شكۓ بٌنل رکھ ٹٌ لٌـ ھبی اب آل اصغر

6105 Audio
6111 Audio

خمصوص الكـ ٣٤١٨

.53

ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول

.54

م
ے 6113 Audio
بٌنل کٌ چگسبھراۓنن کبلق شم شم کے یٹھـ نےسے تہل

.55
.56

خمصوص الكـ ٣٤١٨

6116 Audio

بٌنل نے کہٌ شكکس پسپُ نے عذا ركبگی

6114 Audio

ے ہی نل چٌبٌ
ے ہلۓ آتسمق میرً تہن
ت ہن

6116 Audio

ب
نللی بٌنل پ ٹٌشً اصغر لٌـ ھبی گھر آل

6121 Audio

.58

نللی تہق میك بھٌئی بؾ آ للق نل س بخ کس

6123 Audio

.59

نللی ضتبب لالـ لل بھٌئی

6125 Audio

.57

.61
.61
.62

ُ
نللی ضتبب کے تہیك بٌض ابھٌنے كاى

6131 Audio

ے کے ح ٹٌضً کل ابھٌبٌ ت ہیك آلٌق
ئین

6136 Audio

ے ظکینن کے لٌـ ہلنے كالی ہے
بیق بھ

6131 Audio

6640

---ت---

.63
.64
.65

بجھ لٌ

کلئی رپ ٹٌ میك پ ٹٌلٌ نن شہٌ مللی خمصوص الكـ ٣٤١٧

6133 Audio

ے رك
ے ابھنگٌ اکیر کٌ ح ٹٌضم ش ہن
تنہٌئی میك کیس

6135 Audio

تیر ظٌلف نے ضل اصغر کل لگٌبٌ ہلگٌ

6141 Audio

.66

ے بھمىلبگی بٌبٌ
ت مہٌشي بٌر میك کیس

6146 Audio

.67

بھٌ کسمش ؾراؼ میك اؽ يرر بٌ ص فٌء

6140 Audio

.68

ے رؿ کل لٌم ہذي ىش کشبـ ضلاق ابھٌنے ہیك 6146 Audio
بھٌـ کس ا تن

.69
.71
.71

ے ہلنے
بھربھرابٌ شہٌ ضل نکلن

6156 Audio

ب
ب
ک
ن
ھ
ے آ ھمق سے آ تسمكء عو ٌض طر
ے نن ھ
من

6151 Audio

بھی نن ذسرت کو ت مہیك ركلہٌ پ ٹٌئی اکیر

1487 Audio

---ة---

.72

بٌمٌؿ ہلگٌ رنت سیف میك طمق کلئی

6156 Audio

.73

ُ
ک
ک
ن
پسرتس سے نن ر ھ ٹٌ آئی ہے كطق ر ھم

6166 Audio

.74

پسرتس میك آؿ اقمذ کل نے دسـ ك س طٌ کل لِ ل ٹٌ

6162 Audio

6641

.75
.76

پسكاف دشھٌللق کلئی اشمٌف نکٌللق

6164 Audio

نکٌشي لٌنن ہال کے مٌرش ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے

6166 Audio

 .77هپْچو خصـ ٌسیْة ٌا نصبو ےن ػاـ يس

.78
.79

خمصوص الكـ ٣٤١٧

تیري میك نل ضلاق کل و ٹذاق سے ىنے كالے
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ

Audio

6216

6214 Audio
6313 Audio

---ح---

.81

چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك

6216 Audio

.81

م
چٌل ل ٹـ کل بھ ٹٌ لذھٌشك نن بھی عذمو ابھٌپ ٹگی ضتبب

6260 Audio

.82

جب ادش چٌتنگٌ ضہرا کٌ ٌکٌق ـؾر کے بعذ

6262 Audio

.83

ے مبیر اىمٌق
جب س بخ شف میك ہل گن

6264 Audio

.84

جب شف میك ذصیق اصغر نے شیر کل ىۓ

6266 Audio

جب طير نے بجھٌ ربٌ طمع تبلؿ کل

6266 Audio

جب صعیفی میك ىؿ يربٌ ہے

6203 Audio

.85
.86
.87

جب ق ٹـ ہلا قٌطمن ضہرا ء کٌ پ ٹٌشا

خمصوص الكـ ٣٤١۹

6204 Audio

6642

.88

جب ىعو تسر کل ابھٌبٌ ذصیق نے

6216 Audio

.89

ذس رگٌم لٌم کٌ شكضن ہے ضمٌنے كاللق

6213 Audio

.91

چؿ کے امٌـ ضبق الع ٹٌ لٌشبٌف ہے

6216 Audio

.91

ے کی مٌرش سے اب ہلنے کل چذائی ہے
ضلاق ئین

6226 Audio

ػھملے میك ہے قراش نن مٌرش کی گلر میك

6221 Audio

ػھمى اصغر کٌ مٌرش ػھالئی شہی

6223 Audio

ػھملل مؼصلـ تضنن رہق ػھمل ٹٌ

6225 Audio

.92
.93
.94

---خ---

.95

ے چٌش طهت سے بھٌلے ذصیق پس
ے بھ
چلن

6160 Audio

--د---ے
چٌکف کٌ چکف نن ہے کے بٌئی تسر ئین

6236 Audio

.97

چٌکف نے لکھٌ لٌـ کے لشکس کل ه ٹٌبٌ بٌئی نن بالبٌ

6230 Audio

.98

ذسق ك قمٌؿ تیرا اً اکیر کمٌؿ ہے
ُ
ذصیق نل ذصیق ہے ادش گ ٹٌ ہے گھر  ،مگس (لٌکس)

.96

.99

6233 Audio
6241 Audio

6643

.111
.111

.112

ذصیق یمکل مذپبن لالـ کہ ٹٌ ہے

خمصوص الكـ ٣٤١٦

ذصیق پس ذسف ضل ہے پس تف پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

6246 Audio

ذصیق جیشٌ غہ ٹذ اق عف غہٌق میك کلئی ہلا تہیك ہیك

6256 Audio

م
 .113ذصیق ل ٹـ میك نن نکٌشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے

.114
.115

6244 Audio

6256 Audio

ذصیق ہلبٌ ہے کسبـ کل اب شكاق بٌبٌ

6251 Audio

ذشیبی کٌشكاق پ ٹٌلٌ بھٌ کسبـ کے پ ٹٌبٌق میك

6255 Audio

ے
 .116ذسر کے رف عٌغیلق کل بخسمانے کے لین

6261 Audio

--ذ--- .117چٌؽ نن بھی نے کلق ىسے کلئی لٌنن نن بھٌ

ے نن شكکل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ
 .118چذا ہے چٌمظ ت مہٌشا ضتبب ىجھ

6266 Audio
6261 Audio

.119

ضلاہر غہٌ ضتبب رؿیر علی ضتبب

6262 Audio

.111

ضلف مبیر کل ہے طير کٌ ؾنجر پ ٹٌلٌ

6266 Audio

ے
ضلف کی بذنلق سے بھی اہـ كقٌ گرش گن

Audio

ضلف میك زكبٌ چلبی ضمیك پس ىعو ىركش گسا ہلا ہے

6310 Audio

.111
.112

6316

6644

.113

ُ
ےمیك اراسی ػھٌئی ہے  ،مبیر ہے تنہٌ کلئی تہیك
ؾیم

6312 Audio

---ر---

.114

رب کےگھمصك کے طمل سے عو کٌ ىعو شم نن چٌۓ

 .115رنت نکٌشً ؽجرا نللے ،رشبٌ بٌئی رً
ُ
ب
ک
ٹ
ی
ئ
ب
ے
ے یس
 .116رکھ ھري ره ٹٌق کس الء کی ہف ضبٌق سے ه ٹٌ گ

ِّ
ُ
ػ
ک
چ
 .117ر ھ ٹٌ بٌنل الكت ہے اصغر کٌ ہف سے ھراۓ لبل
ُ
 .118رکھ ٹٌ بٌنل شكکس نللی اصغر کٌ چٌلی ػھمى ہے

.119
.121
.121

6315 Audio
Audio

6361

Audio

6366

6362 Audio

رف ابذھیرا ہے کلئی طمع چالل ضتبب

6301 Audio

رف زھـ رکٌ ہے لٌـ آئی ىر پس

6365 Audio

رپ ٹٌ سے ضل ؼ ٹٌس علمذاش لذھٌشً

6431 Audio

 .122رك ىکھ کے پسؽیك میك دمحم کٌ تشٌق ہیك

ُ
ب
ن
 .123زكئی ہلئی رکھ کے لٌگس میك ضمشح کی س ہري ھٌلی

.124

Audio

6313

ربٌش لٌـ میك عٌبذ کٌ چٌؿ ک ٹٌ ہلگٌ

ے مذپبن لٌشا ضتبب کے آتسملق میك
 .125ر نکھ

6434 Audio
Audio

6361

Audio

6366

Audio

6336

6645

-------س-------- .126س بخ ہل نے کل ہیك ىر لٌم کٌ آل ؼ ٹٌس

6360 Audio

ے چٌل
 .127سشا بھہرك رؿ مبط تیمیر رنکھن

6362 Audio

 .128سکس کسنے ؾزا میك تیرً ساکسبق آنے ہیك اً ذصیق

6364 Audio

---ش---

 .129رأس احلعنی اوپص صيوات ےن ظالـ ےھچ

6365 Audio

ُ
شام ایمٌف کی اهت کل رکھٌل ضتبب

6301 Audio

 .131شف میك ضمۓ ہل ذضنن بق ركلہٌ

6306 Audio

 .131شف میك نن سیف آؿ تیمیر نن ہلا ہے

6301 Audio

ػ
 .132شك شك کہبی بھی بٌلی ظکینن ظٌلملق میرً گلہر نن ھیبل

6303 Audio

ػ
 .133شك شك کے نل ھبی ہیك بٌنل عو ضمق سے

6305 Audio

ے ىركش تنہٌ
 .134شكکے ضتبب نے کہٌ شم گن

6306 Audio

 .135شك کے کہبی بھی ضتبب نن شف میك

6316 Audio

 .136شكلے غف مبیر میك کـ ہل کو نن ہل

6310 Audio

6646

- -ض--- .137ضطف سے ضلش حبیك عو کی ػھکی وچذً میك

6311 Audio

ےگٌ
 .138ضطمی ہے تہت گیسملق كاى نن ا بھ

6313 Audio

ے کجھ من طر ن طر آۓ
 .139ضمیق کسبال پس ا تس

6321 Audio

.141

ضتبب نکٌشي بھٌئی کٌ عذمو چگس میك ہے

6326 Audio

.141

ضتبب ذسق ذصیق کی ضلاہر کٌ بٌـ ہے

6320 Audio

ضتبب شعٌء ك صیر کے پ ٹکس کٌ بٌـ ہے

6323 Audio

.142

 .143ضتبب کل گمٌق کٍ بھٌ اؽ ذسر پ ٹٌ ہلگٌ

ے مذپبن لٌشا
ضتبب کے آتسملق میك  ،ر نکھ

.144

ضتبب کے ركنلق ىزلے آۓ ضل عو کے بٌس

1659 Audio
Audio

6336
6330

ضتبب نے کہٌ شك کس اشمٌف نکٌللبگی

6335 Audio

 .146ضتبب نن نللی ذسر کٌ من طر ن طر میك ہے

6341 Audio

.145

 .147ضتبب نن شك کے کہبی بھی بھٌئی تیرً ب غیر
 .148ضتبب نن کہو کے شك پشي نلػھم نن ک ٹٌ ہلا

6346 Audio
6342 Audio

6651

 .149ضبذگی جب ظلف سے گھربٌپ ٹگی

.151

6343 Audio

ضہراء کے رك رىشً مللی ذسق ذصیق

6344 Audio

---س---

.151

لٌچـ نن ہے پ ٹٌسی آؿ تبی

خمصوص الكـ ٣٤١٦

6351 Audio

 .152مبط شضمؿ اقعف م طللـ نے نلا ہے

6356 Audio

 .153مبط ىرکٌش رك عٌلف کٌ ک ٹٌ ىر شف میك

6351 Audio

 .154سكيُه شبّري َب ؛ دختر سالو هي ثثر

6353 Audio

ُ
لالـ اف پس ضل آغلش بذش میك شف کل چٌنے ہے
ُ
ے ہیك
لالـ اف پس ضل شام ضؼ میك و ٹٌع ہسبی ل ُٹا گن

6355 Audio

.157

لالـ كراع لل نلاسے کٌ بٌبٌ

6362 Audio

.158

لالـ چٌؽ تشیبلق نن ضمگلاشكق کٌ

Audio

.159

ضماشي ركش اقمذ پس غہ ٹذ کسبال کی ہے

6360 Audio

.161

لالمی ذسف سے شم شم کے ضلف رؿ پ ٹک ٹٌ ہے

.161

لالمی شكض عٌضمشم ضل ىر عو کٌ ک ٹٌ ہلگٌ

.155

.156

6663 Audio

6361

6366
6416 Audio

6656

.162

لالمی ہل غف ىركش میك گسبٌق آح کـ پسضمق

6410 Audio

میٹھل ٹٌ شہٌ لشکھڑابٌ شہٌ

6411 Audio

ضمجیبی ہے نن مٌرش کـ نن چٌنے ک ٹٌ ہلگٌ

6412 Audio

.165

ضمۓ ہل کہٌق چٌ کے میرً اصغر بٌراق

6415 Audio

.166

میػ الہذي نے كفظ میك قرمٌئی نن سکس

6466 Audio

.167

مینن لٌم نن بذکٌش چذا ؿیر کسً

6464 Audio

.168

میننء لٌم کہٌق طير سیٌگٌش کہٌق

6466 Audio

.163
.164

---ش---

.169

لٌم کل اکیر کٌ ىعو مـ گ ٹٌ

6466

ے اً میري ضلاہر
ے بھ
لٌم کہن

6466 Audio

.171

ے ل ٹٌ ؾرپُ میك ہٌۓ گھر میرا
ے بھ
لٌم کہن

6462 Audio

.172

مبیر تیرً وچذً کے غلض رپ ٹٌ میك ؼ ٹٌرت بٌقی ہے

.171

.173
.174

ے
ے ضطملق سے ضلش بھ
مبیر شف میك تنہٌ بھ

مبیر کٌ ىر بھرِّابٌ بھٌ جب غہرم ػھ ٹٌئی بھی ضتبب

6465
6401 Audio
6402 Audio

6656

.175

مبیر کٌ ىر ہے تیزً پس ضتبب کٌ غہٌشا کلئی تہیك

6404 Audio

.176

ے ک ٹٌ ک ٹٌ بٌر آبٌ
ے ک ٹٌ چٌ ئین
مبیر کل ؾنجر کے تنچ

6406 Audio

.177

مبیر کل شكئی ہے م طللـ تہق پسضمق

6416 Audio

.178

ے پس جب طير دشھٌ ہلگٌ
مبیر کے مین

6410 Audio

مبیر کی عذاء بھی اکیر سشا بھہر چٌ

6412 Audio

ے
مبیر کی م طللمی ضتبب سے کلئی نل ػھ

6414 Audio

مبیر کی ىچلس میك آنکھمق سے چال چٌۓ

6421 Audio

.182

مبیر کی ىچلس ہے نن م طللـ کٌ غف ہے

6420 Audio

.183

مبیر نے نل شف میك ؽخب لٌق رکھٌئی ہے

6421 Audio

.184

مبیر نے بچٌت کٌ شضنن رکھٌ ربٌ

6425 Audio

مبیر ہے تنہٌ میرا ؼ ٹٌس کہٌق ہیك

6434 Audio

شیربك کٌ كاهعن ہے نن اہـ ؾزاء میل

6446 Audio

.179
.181
.181

.185

مشص بس ھی چالوي ےن رْجص
ِ .186

.187

عو کل مہمٌق بال کے ربکھ ل ٹٌ

6444 Audio
6451 Audio

6650

.188

عو نے علی اصغر کل جب رًق ک ٹٌ ہلگٌ

6456 Audio

---ص---

.189
.191
.191

ے لالمی عو كاى ک ٹٌ ک ٹٌ
صیر کسنے بھ

6450 Audio

عذا ضہرا کی کہبی ہےذشیبی چٌق پ ٹٌشكق سے

6661 Audio

ؽجراء کسبال میك ابؾ قٌقلو شكاق ہے

6452 Audio

---ع---

.192

ُ
ے
عٌبذ کے شؽ شہے ہیك قذـ لٌـ آ گن

6454 Audio

.193

ے ؽجرا میك الالـ کل کیشٌ لِ ل ٹٌ
عٌضمش کے ئین

6456 Audio

م
عٌضمش کے ضمشح زكب نن چٌ ل ٹـ کٌ ن طٌشم ربکھ نل لے

6466 Audio

.195

عٌضمش کے ضمشح نے ک ٹٌ دصف رکھٌبٌ ہے

6460 Audio

.196

عٌضمش کل ذصیق پس ک ٹٌ ک ٹٌ گزش گبی

6463 Audio

عٌضمش کل ضتبب نے نن ظلف پ ٹٌ رنکھٌ

6465 Audio

ؼ ٹٌس علی مللی ح ٹذش کے پ ٹٌشً ہیك

Audio

ؼیرت تبی چٌف يرنضی ضلاہر ذصیق تبت قٌطمن

6510 Audio

.194

.197
.198

6511

6651

.199
.211
.211

ؽخب پس رشر ضمیق طػ میك ابؾ من طر ن طر آبٌ
ے لگٌ
ؾرش گسنے لگٌ قرش ہلن
ُ
ے ہی ك
علف ضل لے کے آبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن

6514
6516 Audio
Audio

6566

---غ---

.212

.213

.214

.215

غف ذصیق میك شك ىجرئی نلاب نن ہے

6560 Audio

غف مبیر میري ضبذگی ہے

6562 Audio

َ
غف مبیر میك اً الؾ تہٌنے كالے

6563 Audio

غف کسبال ہے رؿ میك اكش مٌتف ذصیق

6565 Audio

---ػ---

.216
.217

ے ہر ابؾ سے میك نے لصلش ہلق
قرمٌنے بھ

6561 Audio

قلؾ الخصیق بکسبالء ؽجراء میك ہیك شكاق

6566 Audio

---ؼ---

.218

ے ذصیق
قٌقلو اب کسبالء میك لے کے آئی ٹگ

6566 Audio

.219

قیر اصغر پ ٹٌ شہے ہیك ذصیق

6506 Audio

6652

.211

قیر اصغر نن مٌرش نکٌشي گھر چلل لٌـ ہلئی ہے اصغر

6506 Audio

.211

ے كپساف ػھمى
ق ٹـ اصغر ہل گن

ہل گ ٹٌ خمصوص الكـ ٣٤١٦

6500 Audio

.212

قربٌق گو ضؼ میك بھٌئی کٌ نلق ہٌبھ پ ٹٌبٌ ضتبب نے

6501a Audio

.213

ک
ھ
قلب تسر سے مللی پسػھی نن ینچ ٹٌ

6503 Audio

.214

ق ٹذ چٌنے میك نن اضلاؿ شقنه ہلگٌ

6505 Audio

.215

ق ٹذ سیف سے ػھٹ کے ضل ضتبب كطق چلی

6516 Audio

.216

ق ٹذ سے ہل کے شہٌ قیر نن آبٌ ضتبب

6512 Audio

.217

ق ٹذي ہلق میك بٌبٌ چٌف

6513 Audio

.218

ے میك ح ٹٌؿ لعٌ نن بھٌ
کٍ عو کل شا سن

--ؽ--

.219

ُ
کی ٹٌ رؿ ضتبب کل اعذاء نے شىبٌ ہے

6515 Audio
6521 Audio

کجھ ىسے اتسی رنکھی ذس پس کلق تہیك بھٌ

6520 Audio

.221

کسبال آ کے نللی نن ضتبب

6522 Audio

.222

کسبالء تیري ضمیك پس غف کے بٌرؿ ػھٌۓ ہیك

6524 Audio

.221

6653

.223

کسبال لٌم کل اکیر کٌ ح ٹٌضم نن رکھٌ

6526 Audio

.224

کسبال کے مہمٌق اً نے نلا لالـ لل

6536 Audio

.225

کسبال کی ؽخب پ ٹٌئی ہے

6531 Audio

.226

ے ضل تیرً آتسمق
کسبـ کی ٌغیبت پس نکل

6533 Audio

.229

ے
کسبالء میك لٌم ک ٹٌ ک ٹٌ لٌض ك لٌمٌق لے گن

6545 Audio

.231

کسبالء میك صیر کے ضلہر رکھٌنے ہیك ذصیق

6551 Audio

.231

کسبالء كاللق کٌ ذس كقُ پ ٹٌق ہلبٌ ہے خمصوص الكـ 6556 Audio ٣٤١۹

.232

کسنے شہے ذصیق ضل وچذم یمٌـ شات

6550 Audio

ے گھر کل تہق لے چٌۓ
ے لن
 .233کس طرد ا تن

6551 Audio

کـ رك تہر میك ہلگٌ ق ٹٌهت کٌ لٌو ٹٌ

6553 Audio

کہٌ شك شك کے ضتبب نے الہی صنخ ک ٹٌ ہلگٌ

6555 Audio

ْ
 .227نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصعىف ين اؿ ےھچ( ٌْخزب )
ْ
 .228نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصعىف ين اؿ ےھچ ( اكٌو)

.234
.235

 .236کہٌ ضتبب نے ىركش سے کو بٌنل عـ ىچٌئی ہے

6535 Audio
6546 Audio

6561 Audio

6654

ُ
م
ے ضبق العٌبذبك تف کل ه ٹٌ کے ک ٹٌ ال
ے بھ
 .237کہن
ُ
 .238کہبی بھی ابؾ رکھ ٹٌ اصغر میرا کہٌق ہے

 .239کہبی ہے ظکینن شك کس آ چٌل میرً بٌبٌ

6566 Audio
6561 Audio
6563 Audio

کہبی ہے ظکینن میرً بٌبٌ کل بالل

6565 Audio

ےگٌ نن مللی ذصیق کے جیشٌ
کہیك مل

Audio

کھٌنے ہیك لٌم كاى بھمکس قذـ قذـ پس

6610 Audio

.243

ے تف کہٌق میرً اصغر ہل گبی لٌـ گھر للث آل
کھم گن

6612 Audio

.244

کلف بجھ لٌ ہے ذضنن بق مللی

6615 Audio

.245

کلف طىجھٌ آح بؾ سنچ ٹذگی کٌ ؿیز ہے

Audio

.246

ک ٹٌ پ ٹٌبیك کےضتبب کی ک ٹٌ لٌف ہے

6510 Audio

.247

ک ٹٌ ضلب ہے غہٌف میك نلقیر کسبالء

Audio

.248

ک ٹٌ ؽخب طور ضمٌق ربکھ شہی ہے ضتبب

6664 Audio

.249

ک ٹٌ ق ٹٌهت گزش گبی بٌبٌ

6665 Audio

.251

ے ہیك آضاش کسبالء میك
ک ٹٌ ک ٹٌ گزش گن

.241
.241
.242

6616

6661

6666

6661

6655

.251

ے گی ضتبب
ے مبیر تیرً بعذ ؾن
کیس

6666 Audio

.252

کبلق نن بق چٌۓ تیري

.253

ے کبیك رف کے گھر میك آب نن بھٌ
ے بھ
گزش گن

6664 Audio

گـ کی شبگت ضلف ذشیبی بغمنء بـ بـ ہٌۓ ذصیق

6666 Audio

ُ
ے میك زالے ہلً ہیك قرآق ذصیق پس ہٌبھ ابھٌ شہیك ہیك
گل

6606 Audio

ػ
گھر لِ گ ٹٌ چٌرش بھی ابھی ھق چٌپ ٹگی ضتبب

6600 Audio

ے
ےمیرً بٌبٌ کذھر گن
گھمصً پ ٹٌ ىجھ

6602 Audio

غہٌرت ىرػ خمصوص الكـ ٣٤١٨

6662 Audio

--ؾ--

.254
.255
.256
.257
.258

گھمصً عو كاى کل کہٌق ػھمص کے آبٌ

.259

ے
گہلاشً سے ذصیق ضل اصغر کل لے چل

خمصوص الكـ ٣٤١۹

6605 Audio
6616 Audio

--ؿ--

.261

لٍ رصلش سے لذاء غف ذصیق میك ه ٹٌ ذصیق نل ذصیق ہے 6615 Audio

م
 .261ىش اکیر نن ىر کل ػھکٌۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ
ُ
 .262ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

6620 Audio
6623 Audio

6656

ُ
ب
 .263ىسے کیبی ابھٌئی ھی عو نے

6625 Audio

.264

ے ہی ك
لسضئی ہے ضمیق کسبال تٹھر پش تن

Audio

.265

ے قربٌق
لکھٌ ہے کو انعٌش ضل نب ہل چک

6636 Audio

 .266لہل میك زكبٌ کؼنن کٌ مکیك ہے

 .267ىٹایو ھؤس كافيو نصبال يس ٌسیْة ٌا هپْچو
 .268ل ُٹا ہلا ابؾ قٌقلو شف سے چال کہ ٹٌ ہلا
 .269للبٌ ہے کسبالء میك بھرا گھر ذصیق کٌ

.271

لے کے اؽ قٌقلو غيزرم لٌشبٌق چـ شہٌ ہے

6631

6636 Audio
6641 Audio
6640 Audio
6642 Audio
6644 Audio

---ـ---

.271

ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن

 .272مٌق غيزرم نکٌشي آ چٌل پ ٹٌشً اصغر
ُ
ب
 .273ىجرا اسے ضل ىؾر ك شبجلش بق ھی ہے

.274
.275

6646 Audio
6650 Audio
6653 Audio

ىجرئی چلؼ میك اف آنکھمق نے ک ٹٌ ک ٹٌ رنکھٌ

6655 Audio

ىجرئی ق ٹذ سےجب عٌبذ نے پس ػھمث

6661 Audio

6661

 .276يرضی شب جب سبی ؿیربـ سے مبیر نے

ے
 .277ىجھکل بٌبٌ عذا رك اگس ہل لک

6666 Audio
6661 Audio

 .278ىچ ٹٌح آب ك رانن ضہرا کٌ ہے گھرابٌ
ُ
ُ
ً .279شؾ ك علف اراس ہے رشبٌ اراس ہے

6663 Audio
6111 Audio

.281

ے
ٌضطفی کٌ لػیك گھر چالنے لگ

Audio

.281

ٌغیبت ہے بالء ہے کسبالء میك

6114 Audio

6113

ُ
م
ک
 .282ل ٹـ سے میل ضتبب ر ھ ٹٌ کی عذاء

6115 Audio

ے
 .283من طر ضل کسبال کٌ رکھٌبٌ نل شك ر تن

6164 Audio

.284
.285

مللی کی بٌشگٌم میك گنہگٌش آۓ ہیك

و ٹذاق میك نے س طٌء علی اکیر کی ىش ہے

Audio

6166

Audio

6161

 .286و ٹذاف میك کلئی چٌنے كاى نن شہٌ

6310 Audio

 .287میرً نے لصلش مہمٌق میك صیر کہٌق سے ىلق

6162 Audio

--ف--

ُ .288يب ٌصعىف پص ٖضارس ظالـ

6163 Audio

6666

 .289تشٌف ىلح تیمیر وچٌبٌ چٌبٌ ہے

.291

6164 Audio

نن بھٌ ذصیق لٌ مللی نن کلئی آتنگٌ

6165 Audio

نن نلػھم بعذ غہٌ کسبالء میك ک ٹٌ ک ٹٌ ہلا

6101 Audio

ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
نن ن ل ػ ھ ی ن

6106 Audio

ے
 .293نن للق غہٌق کی ركلبیك اگس ذصیق نن مل

6102 Audio

.291
.292
.294

تنہٌ لٌ ابؾ ه ٹٌہی گلري میك آ شہٌ ہے

ع
ن
ٹ
ل
ے غہ ٹذ اصغر هسی قذاء کف
 .295تنہ

ک
ے کلئی ذصیق سے
 .296تیزم چگس سے ھنچ ٹٌ نل ػھ

ے میك ستمگس نے لگٌبٌ ہلگٌ
 .297تیزم مین

6105 Audio
6111 Audio
6111 Audio
6113 Audio

-ه م-- .298ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك ػھمػھٌ

6113 Audio

.299

ہٌۓ عٌضمش کل مبیر نے ک ٹٌ ک ٹٌ رنکھٌ

6121 Audio

.311

ہٌۓکیشٌ ؾرپٍ اللطق ہے ذصیق

6126 Audio

.311

ھذنه قبلؿ کس لے

6123 Audio

6666

.312

ے مبط ٌضطفی
ے بھ
ہر اؽ قذـ نن ضم ؾن

.313

ہهت نن ہٌشبٌ ضتبب

6131 Audio

.314

ہلنے ہیك لٌم شرػت گسبٌق ک ٹٌق ہے صغري

6134 Audio

.315

ہلا س بخ بھٌئی کہٌق چٌۓ ضتبب

6141 Audio

ہے نب کے آگے آگے لل طٌف ربق ك رپ ٹٌ

6452 Audio

6136

---ك---

.316

ے
ے ضبذاق کے ىزاكاش نن بھ
كاجب السطف بھ

.317

كطق سے پسرتس چٌ شہے ہیك كم کسبالء کے ذصیق كالے 6142 Audio

6140 Audio

.318

كطق كاللق سے ضتبب آح تہچٌئی تہیك چٌئی

6146 Audio

.319

ے ہلۓ بٌلے
كم راپسمء صیر میك طمن

6156 Audio

.311

كم رھلة و ٹذاف کسبالء میك  ،كم لل ق ٹٌهت کی چـ شہی ہے 6154 Audio
---ي---

.311
.312

ِّ
َ
َ
ٌ
ضط
فی
بٌ شب بجؼ گلہر ربذاف

6156 Audio

بٌ شب ص غیر ظق میك کلئی نے بذش نن ہل

6166 Audio

6660

.313

بٌ شب کلئی غہٌق میك اشیر ىحق نن ہل

6160 Audio

بٌ شب نن ہے لٌرات کٌ گھر تیرً ضلالے

6165 Audio

بٌر اصغر کی جب رؿ چالنے لگی خمصوص الكـ ٣٤١٥

Audio

6616

ے
بٌر آ گبی ذصیق کی آنکھمق میك آ تسمق آ گن

Audio

6616

پصبذ بخس بھی ہےىح فـ ىراب بھی ہے

6611 Audio

.318

نن بھري ضلائی میك کصکٌ چٌبذ زكبٌ ہے

Audio

.319

نن نکٌشي ضتبب ذضنن بق

6615 Audio

.314
.315
.316
.317

.321

نن ؼ ٹٌتبلق کی دصاء ملی نن ہذاتبلق کٌ علو ربٌ

Audio

6613

6666

.321

نن کس کٌ ىؿ ہے کس رؿ کٌ نن غہٌشا ہے خمصوص الكـ 6660 Audio ٣٤١٥

.322

نن کلف کسبالء تیرا مہمٌف ہل گ ٹٌ

 .323نلق شقنن کے لٍ پس هعٌق ہے

.324

ے
ے عو كاى ظکینن ہف تہیك ہل بگ
ے بھ
نن ک ہ ن
--ت هت--

6662 Audio
Audio

6663

Audio

6666

6661

عذا ء ضہرا کی کہبی ہے ذشیبی چٌق پ ٹٌشكق سے

عذاء ضہرا کی کہبی ہے ذشیبی چٌق پ ٹٌشكق سے
ح ٹٌت چٌكراق ملبی ہے الکلق کے الٌشكق سے
كم وچذم آدسي مبیر کٌ تہر

ص فٌػت نلق

ظلنگٌش كقٌء ہے آح بھی مٌتف شعٌشكق سے
َ ِّ
غف مبیر میك نلعن ک ٹٌق ہیك چٌؽ کے سشً
ے کسبال کے شبگصاشكق سے
کلئی چٌکس نل نل ػھ
ک
ھ
م
ے سے
ه ٹٌق نل لٌم ربك نے ینح لی اکیر کے ین
ابذھیرا ػھٌ گ ٹٌ آنکھمق میك رؿ کے نلنے بٌشكق سے
ے ہلتبلق کٌ
لہل مؼصلـ کٌ تہ ٹٌ  ،پشپ ٹٌ ضم کھ
ے اكش رشبٌ کے ک ٹٌشكق سے
کلئی اصغر سے نل ػھ
عو نے کس کٌ ىر تیزً نن بھی طمع ہذاپُ بھٌ
می ؼ

خقّاتین

کٌ رً شہٌ بھٌ شم گزاشكق سے

6662

شم صیر ك شعٌ میك عٌبذ ٌض طر کی نے جیبی
ے چٌشكق سے
ے بھ
ے تیزكق سے کٹھی ش کن
ے بھ
کٹھی چلن
نن ابذاض پ ٹٌق اكش نن حىبت کی گہربٌشي
مال میػ الہذي کل ؾزـ نل غف کی تہٌشكق سے
كىلش ضلش مٌتف سے غف مبیر میك آ تسمق
پ ٹٌق کسنے ہیك کلپس کٌ علی کے رپ ٹذاشكق سے
ے ہٌبھمق سے
ص فٌػت بجف ربك کی اب نل ہلگی ا تس
قذـ کی چٌؽ ذس مللی کی العـ ہے ه ٹٌشكق سے
*****

6663

ُ
لالـ اف پس ضل آغلش بذش میك شف کل چٌنے ہیك
ُ
لالـ اف پس ضل آغلش بذش میك شف کل چٌنے ہیك
ُ
ے پس تیر کھٌنے ہیك
ے سے گل
لالـ اف پس ضل تنہ
ق ٹٌهت ہے کو ط فـ لٌقیء کلپس پ ٹٌلٌ ہے
ذصیق

ا یمٌـ ُحج ّت

ے ہٌبھمق نن ىنے ہیك
کے لین

ے پس
ے مین
علی اکیر گسً ہیك کھٌکے پسػھی ا تن

ُ
م
ے کی مبت لٌم ل ٹـ سے ابھٌنے ہیك
ضلاق ئین

نن اتسی تہر ضلق رنکھی نن اتسی تش ٹگی رنکھی

کو بٌضكۓ عو ربك تہر پس بٌضك ک ٹٌنے ہیك
ىر و ٹذاف ل ُٹی چٌ شہی ہے چٌرش ضتبب

نن كم میزؿ ہے ذس میك ائی ٹٌ بھی زگٌگٌنے ہیك

كہٌق چلبی ضمیك پس ىش مللی کی پشتبی ہے
تہٌق مللی ًسنخ رك غہٌق

م ُردے جالےت

ہ یك

ُ
ابھم اً عٌبذ

6664

تتمٌش

شضمؿ اہلل

ا ُم ّت

کے بچٌنے کل

کی ًش ٹذ کل اب ظٌلف

جالےت

ہی ك

ُ
ے کو اف کی چٌؽ بٌ العـ ه ٹٌشكق سے
قذـ ا تس
ُ
ے کو بھٌشي پشبٌق اف میك تہ ٹٌنے ہیك
سیف ا تس
ے وچٌغلق کل تہیك رنکھٌ
ضمٌنے نے کٹھی ا تس
م
ضل ابھٌشم تہر کی پ ٹٌس میك ل ٹـ میك چٌنے ہیك
پشھٌل ضلش مٌتف اب گھڑي آئی غہٌرت کی
ے کل آنے ہیك
ے میك ذصیق اب اللراع کہن
کو ؾیم

ِّ
نن غف اً بجف ربك كم ہے کو ذس میك عو میػ الذبك

و ٹٌؿ اپس ئیشٌق ضلف کے آ تسمق تہٌنے ہیك

*****

6665

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

ال ی سر

قٌطمن کے اً نلش ن طر

اً ذصیق ابق لٌقی کلپس

بھی نن بٌى هعٌق ہٌۓ رؿیر

مبط

ىرکٌش

ؿیر

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

میك رش بذش

شام بؾ بؾ کے لٌـ ك وجر

ہلئی پسرتس

لِ گبی نن شہی ىر نن چٌرش

آة آۓ نن پٍ اً بذش

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

ے
طير نے ىجھ کل مٌشً طمٌ بچ

ػھیق لی بٌل ٹٌق میري آکے

ک ٹٌ کٌنلق سے

ضلب شكئی بھی میك تف نن آۓ

ضلف نکال

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

ِّ
ے
ے بھ
ابؾ شسی میك بٌشم گل
ِّ
ے
ے بھ
لٌشبٌق بھ ٹٌ عٌبذ تن

سٹ ُ
ب
ے
آؿ اقمذ ھی رکھ ضرً ھ

ے
ے بھ
ے بٌلق چل
کٌتبلق پس پ ٹگ

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

6666

ک ٹٌ کہلق اب میك چٌؿ شقنن
زھلبرئی شم گبی تف کل بٌبٌ

ُ
ک
ق ٹذ چٌنے میك ہٌۓ كم ر ھ ٹٌ

پٍ نن آۓ مگس آة واہلل

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

ے پس آة کے بھی كم ضمئی
مین

بٌر کس کس کے بھی ضلب شكئی

ىر کل تبٹ کے بھی چٌف کھمئی

آة ہلنے نن ئی ٹٌ نن ہلئی

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

اس کل طىجھٌئی ضتبب بھمبھی بھی

گلبٌ ذسر کی اؽ اؽ گھڑي بھی

اكش ه ٹذاپ ٹٌق بھی سٹھی بھی
ہف نن ًصکـ تہت ہی پشي بھی

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

عذ بھی بٌبٌ کٌ غہرم رکھٌ رك

ظٌلملق نے ک ٹٌ ىر شکھٌ ضل

ربکھ کس ؿش ضرم ہل گبی كم

ق ٹذ چٌنے میك ہی چـ تسی كم

اب آۓ ہل بٌبٌ میرً

ہے نن قرمٌف میػ ربك ىركش
ہے نن مٌتف ؼ ٹٌرت ىراىر

قرض نلد ك غلبـ ہے ہف پس
ُ
ؔ مٌتف نن کہو کس
کس نل ضہیر

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6011

ابق ًصکـ کشٌء  ،ضمۓ کسب ك بال گھر ل ٹٌنے چال
ابق ًصکـ کشٌء  ،ضمۓ کسب ك بال گھر ل ٹٌنے چال
عہذ بٌبٌ کل ضل کًسبی میك ربٌ كم تٹھٌنے چال

ے نن تیرا نلش ؽیق
ے لگ
اكش کہن

شكۓ قیر تبی سے لبٹ کس ذصیق
َ
میرً بٌبٌ تیرا ربق کسنے اراء  ،ر بك بچٌنے چال

ركنلق بٌضكق ک ٹٌ کس ضمیك پس گسا

ِّ
ے پ ٹٌضمق کل ص فٌء تیرا
ہٌق مگس کین

ضمکھی ًشؾ ظکینن کٌ آب کسـ كم بالنے چال
غيزرم ہے علی  ،پشئی شكد تبی
ے نن پسػھی لگی
علی اکیر کے مین
ُ
اؽ صعیػ بذش نل ضلاق ىؿ کی ىش ابھٌنے چال

6016

ػھ ۶مہینن کٌ بخ ِّن بھی و ٹذاف میك

ًشیري ق ٹٌهت کی كم لٌف میك

عو کی آغلش میك ًشکسانے ہلۓ تیر کھٌنے چال

ػھذ گ ٹٌ تیر سے چلؼ نے کٌ شیر کٌ

ضلف سے بھر گ ٹٌ تہلل مبیر کٌ

آم ٌض طر بذش قیر میك اب تسر کل لالنے چال
ے اہـ دسـ پس كراع کٌ لالـ
پش ھک

ِّ
اكش وچٌر کل کس کے

قٌتف م فٌـ

ے لٌم ربك  ،ىر ػھکٌنے چال
ىر بل ٹذي ضؼ کے لین

ہے ضلالے تیرً نن دسـ کی ىرـ

ُ
آم ضتبب سے نللے نن لٌم امف

اب نن للتنگٌ شف سے نن بھٌئی تیرا  ،ىر ک ٹٌنے چال
ضلش ضطملق سے ہیك بھر بھی لٌف ؽخب

ُ
ؾرش کٌ بٌشا اپسا ضمیك پس ـػب

ِّ
ىکھمق سشكق کل بٌشكق کی مٌپ ٹذ نن كگٌگٌنے چال

6016

ئیٹھٌ مینن اقذس نن طير لػیك

ے ؾنجر سے رپ ٹٌ ہے شگشً کبیك
نل ب ھ

بھر بھی اؽچٌض سے وچذم آدسي  ،كم بچٌنے چال

ے مللی رعٌ
آم وچذً میك کسنے بھ

اكش ملعلف ىر عو کٌ کس کے چذا

ُ
قیر میك ٌضطفی  ،يرنضی  ،قٌطمن  ،کل شىنے چال

غرشة اھبة
کہو کے لی ٹؾ بٌ راعی اہلل بذاء

تیري رغلت نن مللی

م

وعـ غہٌ

ہر ىخب كقُ پس ؿسرن کی ىچٌلس میك آنے چال

نن ىجرـ کے نل ۹شكض پسکٌت کے

ے دصانے شعٌرات کے
بخش ر پ ٹگ

ہر ؾزاراش پسضمق کی شكضي تہٌق پس کمٌنے چال

ؿسرن

کی ىچٌلس میك ضل آتنگٌ

َ
ب
كم نل تہنچٌ رش لٌم کسب ك ال

كم رؿ راعی ه ٹذ الصہذاء میك طمٌنے چال

6010

اتبی چٌطر

ل ٹٌۓ ضل گھر بٌش کل

ػھمص کس لٌشً کٌـ اكش تبلبٌش کل

کبلق نن غف ضلاش مبیر اف ىچلسمق کل شچٌنے چال
چـ کے آنکھمق سے آل ؾزاراش تف

جب کو اس بٌت سے ہل ؿیرراش تف

قیر بؾ  ،ذسر بؾ  ،لٌبھ اپ ٹٌ نن مٌتف تٹھٌنے چال
م
ذسر بؾ بٌقی مللی وعـ شہے

ہر ؾزاراش مللی رعٌ نن کسً
ُ
ُ
ذسر مٌتف ابھٌ کس ضل ركنلق غہٌق  ،کل شىنے چال
َ َ َ
مللی ابک ٹؾ اقذبؾ کہو کس مذاـ

ؔ عالـ
مللی میػ الہذي سے نن لٌکس

قلؾ اكش ملؾ کٌ تشؾ اكش ًشؾ  ،کٌ قنض بٌنے چال
٭٭٭٭٭

6011

ابھی ؾنجر نن

چال ابھی

ؾنجر نن

چال

م
جب گسً گھمصً سے ل ٹـ میك عو کسب ك بالء
ؾنجر

ظلف

ے
لین

طير

سیٌگٌش

پشھٌ

ے سے نن ضتبب نے عذاء
ري پشة کس رش ؾیم
للث هت تہر چذا قٌطمن ضہراء کٌ ـیق
اكش کجھ رپس بھہر چٌ اشً ظٌلف کو ذصیق
ُ
ب
بخشش اهت چذ کی ا ھی کسنے ہیك رعٌء
رنت ؾرپُ میك ًشٌقیر کل ہے گھیرا ظٌلف
ک ٹٌ تنگٌصا ہے میرً بھٌئی نے تیرا ظٌلف
ک ٹٌ س طٌء ہے میرً بھٌئی کی پ ٹٌ تہر چذا
ے پ ٹٌلٌ ہے تبی کٌ چٌئی
بیق رف ہل گن
س بخ کسبٌ ہے نل رك گھمپِ بال رً بٌئی
ک ٹذ ؾنجر ہے میرً بھٌئی کٌ ضمکھٌ ہے گال

6012

نلعو گٌم تبلي ہے نن گال اً ظٌلف
عو شؾ ر بق نن ؾنجر نن چال اً ظٌلف
ے اسی چلقمـ کل
ے بھ
ضل م ن
ػھمص

کس

چلذ

حىبلب چذا
سشا

قٌبخن

فبیر آ لے

اكش کجھ رپس بھہر چٌ کے تیمیر آ لے
ِّ
ے رً امٌق کل سشا
آئی ہی ہلگی كم آ لین
عو شؾ ر بق نن چل ٹٌ ہلا ؾنجر

ے
ر نک ھ

ے
آکے ضہراء ك تبی بھی نل نن من طر ر نکھ
ے بٌبٌ
ركش ہے شام بحػ آنے ہی ہل بگ
نک
ے ر ھ ٹگی ت مہیك نلصنے رـ مٌق چٌئی
کیس
ک ٹٌ کسكق چٌلق کہٌق کشکل نکٌشكق بھٌئی
ے ہی ابھٌ
ے مبیر سے تہل
بٌ الہی ىجھ

6013

بھٌئی کس رؿ کسكق بزکسم ضلش ك ص فٌء
ے ضتبب کے عو ربك کٌ گال
کِ گ ٹٌ لٌ من
م
ؾ حنبی شم گبی ضتبب ىر ل ٹـ نن چذا
ابھی ؾنجر

نن

چال ابھی

ؾنجر

نن

چال طمق بھہر چٌ ظٌلف

ابھی

ؾنجر

نن

چال

ُ
ابھی وچذً میك ہے ًشعلؿ یمٌضي شؽ چٌ
٭٭٭٭٭
Click Here To Audio Download

6014

ُ
ابھٌ نل لی ہے ضلاق کی تّیم  ،قراش رؿ کل مگس تہیك ہے

ُ
ابھٌ نل لی ہے ضلاق کی

تّیم

 ،قراش رؿ کل مگس ت ہیك ہے

ب
کہٌق نن ھف کس ذصیق رـ لے  ،یمٌـ چلبی ہلئی ضمیك ہے
گُلوء مبیر پس ہے ؾنجر  ،سشا لٌ بٌئی کہیك تہیك ہے
چذا کی ظٌػت ق ظیف وچذم  ،لہل میك زكئی ہلئی حبیك ہے
ے کہٌق نن زھلبرً  ،نگٌم میك نلش بؾ تہیك ہے
کہٌق نن ر نکھ
ذصیق کٌ رؿ پ ٹٌ شہٌ ہے  ،ضلاق کٌ ىعو تہیك کہیك ہے
ے میك جپ ہے بٌنل
ح ٹٌؿ اکیر لعٌ کٌ زھڑکٌ  ،ابذھیرً ؾیم
ے ہلۓ ہیك آ تسمق  ،دساغ میك شكسبی تہیك ہے
ق طش سےضم کھ
اشیر بٌنل كقٌ

کٌ چٌرم  ،چذا کی يرضی نن ہر اشارم

ابذھیرا بق اكش تنہی پسپُ  ،لچذ نن اؽ طمع بھی تہیك ہے

6015

تہیك ہے اکیر تہیك ہے اصغر  ،ابذھیرا گھر اكش قلب ٌض طر
ضل مٌق کے رؿ کل میٹھٌل ٹٌ بھٌ  ،كم تنہٌ ػھمى بھی اب تہیك ہے
خچٌب وچذكق میك ابھ رکٌ ہے  ،ذصیق ہے اكش

قُرب

چٌلؼ

ے نن ؾنجر چذا سے بٌبیك  ،غہٌق ن طر ہے كہیك ن لیك ہے
گل
ِّ
ے نل کبلق کس  ،ق طش کی لذت چگس کی گسمی
ے نن ؾنجر چل
گل
لہل نل رف بھر تہٌ ہے عو کٌ  ،شگلق میك ذشکی ہے ضلق تہیك ہے
ملؾ بھی جپ جپ کھڑً ہلً ہیك ،کہٌق كم میزؿ کہٌق نن عٌلف
ضل چٌؽ پس نے کلق پشا ہے  ،تبی کی آغلش کٌ مکیك ہے
ؔ ؿسؽ عو میك
ػھکی حبیك اكش ن طر میك چللً  ،ق ٹٌ ہلق نلق لعـ
ے نل کلئی ؿیر تہیك ہے
ذصیق کٌ رؿ ہے بٌ ہے کؼنن  ،بجھ

6016

ػھري نن ىلی لعٌ میك ىرؼی  ،ذصیق کی ذسنجلق میك ضتبب
ُ
ارھر ہیك كسهت ارھر ہیك ىلـیك کہیك ہے بھٌئی کہیك تہق ہے

٭٭٭٭٭

6061

ُ
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے تہق ملن
اؽ نے کسی کی لعٌبیك صقیكت میك ػھٌئی ہے
ؾنگـ تش ٹذ آ

گ ٹٌ

تسبی

تشٌئی ہے

ِّ
ضلمیل لہل کی چٌؽ کے سشكق میك بٌئی ہے
بھر کسبال سے ق ٹذ میك ن فذپس ىئی ہے
ے سے لگٌئی ہے
مبت تہیك نل قیر گل
ُ
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے تہق ملن
م
بھٌشي ہے رك غہٌف نن ل ٹـ کی ابؾ شات
آشاـ سے ہے ملت کی آغلش میك ح ٹٌت
ُ
َ ِّ ُ
سشبك اراس اراس ہے جپ جپ ہے کٌپ ٹٌت
ِّ
بجلق کل بٌر کسئی ہے تہبی ہلئی قرات
ُ
ت
پ ٹٌضمق سے ركش ملضلق نے سبی تشٌئی ہے
ُ
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے تہق ملن

6066

زكبٌ ہلا لہل میك ہے مغرب کٌ آق ٹٌب
َ
ِّ
ہر سشم کسبال کٌ ہے رپ ٹٌۓ ان فالب
ظ
ت
ل
ل ٹلو کٌ چٌبذ اكش كم ملق میك نج ك بٌب
ُ
ے میك ضطف لے گ ٹٌ ادشا ہلا ه ٹٌب
مین
قٌبـ نے رؿ کل ربکھ کے پسػھی لگٌئی ہے
ُ
ت
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے ہق ملن
ُ
آنکھمق کٌ اكش رؿ کٌ اچٌى کلئی تہیك
اكش بٌشبک ٹٌق ہیك چٌبذ کٌ چٌى کلئی تہیك
ے كاى کلئی تہیك
ضتبب کہٌق ہے ؟ نل ػھن
گلري ہے

اكش گلر کٌ بٌى کلئی تہیك

اصغر نے اچـ کی چٌؽ نن تسبی تشٌئی ہے
ُ
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے تہق ملن

6066

ے
ًصکـ تہت بھی شام مگس کٌـ کس گن
ک
ے
مٌق رن ھبی ہے گلر کے بٌلے کذھر گن
ے
اؽ راغ رؿ میك ػھمصا ربٌ اكش گزش گن
ے
ػھمى بھی ؾیف ہل گ ٹٌ اصغر بھی ير گن
ِّ
گ
ے سے لگٌئی ہے
ے کی قیر مللی  ،ل
بچ
ُ
ت
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے ہق ملن
ے لٌبھ
ًظکیزم ا تن

ے ہلۓ
قذائی لین

ے ہلۓ
رؿ میك تہق کی آس کل بھٌئی لین
ے ہلۓ
ے لٌبھ چذائی لین
ے میك ا تن
قنض
ے ہلۓ
ؼ ٹٌس ضم شہیك ہیك پسائی لین
ھیبت علی کے شیر کی رشبٌ نن ػھٌئی ہے
ُ
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے تہق ملن

6060

ـ غف تہیك ضل كطق بھی تہیك مال
اً لعؔ

ضل رؿ کل بٌضم کسبٌ ہل بق بھی تہیك مال
ے ہلۓ گللق کل طمق بھی تہیك مال
ضم کھ
چٌرش تہیك ملی نل کلق بھی تہیك مال
ے نے آ کے ق ٹذ سے پسپُ پ ٹٌئی ہے
ئین
ُ
ت
ے آئی ہے
ابھم ذصیق تف سے ہق ملن
٭٭٭٭٭

6061

ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

نن اب رپس کسبٌ تف آنے میك بٌبٌ

میك زشئی ہلق تس شات رف ظٌلملق سے

تف ہی آکے نلػھم نن اف ظٌلملق سے
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

ے گزاشً
کو اب ىزلی شات کیس

ے نن بٌبٌ ت مہٌشً
ضل ضمئی بھی مین
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

ے نلق ه ٹٌنے میك بٌبٌ
مال ک ٹٌ ىجھ

كم مینن کہٌق اب لالنے میك بٌب
ے؟
ت مہیك میرً بٌبٌ بھاللق نل کیس

ے؟
ے ؼی اب یمکل بٌلق نل کیس
میك جین
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

ک ٹٌ ىر ضل رنکھٌ نل ري نن رہٌئی
ُ
ے اكش غف ابھٌنے میك بٌبٌ
ہیك رف کین

ت مہٌشي نن چٌلُ ہے کس نے پ ٹٌئی؟
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

نن تہال کسی رؿ تہٌنے میك بٌبٌ

ُ
ت مہٌشا نن ىر کس نے بق سے ا بٌشا؟
ابھٌ کبلق نن ىخسر ضمٌنے میك بٌبٌ

لعیبلق نے کبلق نے س طٌ یمکل مٌشا ؟
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

6062
ے رنکھم آ نکھیك نل کھملل
اً بٌبٌ ىجھ

شقنه نن کہبی ہے کجھ منن سے نللل
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

نن غہرً نن نلسے میك ہر آف ركبگی

لبٹ کے اسی ىر سے میك چٌف ركبگی
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

کو رف گزشا آ تسمق تہٌنے میك بٌبٌ

نن ركبگی ت مہیك ركش چٌنے میك بٌبٌ
میك اس ق ٹذ چٌنے میك ہرگص نن آئی
تف ہلنے ضل ضبذم گھرانے میك بٌبٌ
ُ
ے ہلۓ ير گبی نلق شقنه
نن کہن

ِّ
نن رشً لعیبلق کے اس طرد کھٌئی
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

کسً رپس چٌق کل ل ٹٌنے میك بٌبٌ

ُ
قذا نب ہلۓ تف نن  ،بھر کبلق شقنه
ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

ُ
ذشٌمی ابھٌ بھر نل ضبذاق میك ىخسر

کہٌ پ ییبلق نے نن شك شك کے رؿیر

نن ضلر ضمئی یمکل رگٌنے میك بٌبٌ

ُ
ب
ا ھی اؽ عذا ق ٹذ چٌنے میك بٌبٌ

*****

6063

آح مبیر

نن

ک ٹٌ

عٌلف

تنہٌئی ہے

آح مبیر

نن

ک ٹٌ

عٌلف

تنہٌئی ہے

ظلف کی چٌبذ نن ضہرا کے گھ ٹٌ ػھٌئی ہے
ُ
اس طرػ لشکس اعذا میك صػ آشائی ہے
بٌق نن ئی ٹٌ نن

ب

ھینچٌ نن کلئی بھٌئی ہے

ے چٌنے ہے بللاشكق میك
پسػھ ٹٌق کھٌنے چل
مٌش لل

پ ٹٌسے کل ہے ضمش سیٌگٌشكق میك

ضطمی بٌضك ہے کير طف ہے بذف میك تہیك بٌب
زگٌگٌنے ہے نکـ چٌئی ہے قذملق سے شکٌب

پ ٹٌس کٌ علنن ہے لٍ ذشؾ ہے آنکھیك ُپر آب
ے ہیك ہر كاش کٌ اعذا کل ضلاب
تیغ سے ر تن

ِّ
لذت صعػ میك ذس چٌ نے بھہر چٌنے ہیك
می ٹکشكق تیر بق سے

گزش چٌنے

ہی ك

6064

ے ہیك شذشٌشكق سے
گیسمق آللرمء ضلق لین
لٌنے کِ کِ کے ل ٹؾ آۓ ہیك بللاشكق سے
تیر تبلنت ہیك ضلق تہ ٹٌ ہے ضمقٌشكق سے
ىکھ آقُ میك ہے اؽ چٌق رؿ آضاشكق سے
ے کی
قکس ہے وچذمء معبلر میك ىر ر تن
ے کی
كاش سے تیعلق کے قرػت تہیك رـ لین
گسنے ہے ن طرمء ضلق ضطف حبیك پس تنہف
ک
ت
ھ
ے ہیك تیر سیف
رنت ىجركد سے نح ظکن

قکس ہے بخشش

اُمّت

کی کجھ اپ ٹٌ تہیك غف

کسنے ہیك لکس چذا ذشؾ ضبٌق سے ہر رـ
ہے ؼ ٹٌ تیركف سے ؾربٌؿ ق ٹٌ گلگلق ہے
ہلپِ بٌىلت سے ضطمی ہیك رہق پس ضلق ہے

6065

ىکھ بللاشبك ہیك اكش ابؾ بق اطہر ہے
ابؾ م طللـ ہے اكش ظٌلملق کٌ لشکس ہے
ه ٹکشكق ؾنجر ىلىر ہیك اكش ابؾ ىر ہے
نن کلئی بٌش  ،نن ہمذـ  ،نن کلئی بٌكش ہے
ُ
ے تہیك
بٌؾ گھمصً کی لٹکبی ہے ابھٌ ظکن
ے تہیك
ے اہـ دسـ شكنے ہیك چٌ ظکن
لٌ من

ؾرض کسنے ہیك نن چٌلؼ سے کو اً شب غقمش
نل ہے عٌلف کو ت ہیك کجھ تیرً پ ٹذً کٌ لصلش
ے نے دسـ ك س طٌ تیعلق سے ضلش
کسنے ہے نن ىجھ
ُ
ہٌبھ اُمّت نن ابھٌبٌ تہیك ىجھ کل من ظمش
ے ہیك کو دمحم کٌ نلاعو ہلق
چٌ تن

میك

ے تہیك رك شكض کٌ پ ٹٌلٌ ہلق میك
بٌئی ر تن

6066

ُ
نلنے بچیق سے میرً بٌض ابھٌۓ بٌ شب
كم ؼ ٹٌپُ ک ٹٌ ضل بجھ سے ک ٹٌ میك نے ظلب
تیرا حىبلب پ ٹٌ ؼ ٹذ
شكضم شکھٌ نل

کل

میرا يرکٍ

ػھ ٹٌ مہر یمٌبٌق ہلئی نب

ے امذار ک ٹٌ
بھمؽ میك چلذ کٌ کھٌبٌ ىجھ
ب
ِّ
ھنج کے ہرئی کٌ بخن میرا رؿ لٌر ک ٹٌ

اب اگس ہے نن تیري ٌعلخت اً شب قذپس
ہل شكاق چلؼ نن اس پ ٹٌسے کے آب طًشیر
میرً مللی تسر ك ذسف ہے چٌؾر مبیر
چکف چٌکف میك نن ظٌقُ ہے کسكق میك بٌؿیر
چلذ گسرف نن شكاق ؾنجر

ُپ ّراں

ہلكً

اً ضللٌرم ضل تیري شام میك قربٌق ہلكً

6061

میك تیري شام میك م طللمی سے ہلبٌ ہلق قذا
نل ہے آگٌم کو رك رف کٌ ہلق بھمکٌ پ ٹٌلٌ
چٌہ ٹٌ ہلق میك تہی اتبی غہٌرت کٌ علو
معنرت اُمّت عٌضی کی ہل اً بٌش چذا
َ ِّ
ے ضل کجھ اسپُ ہلكً
ہے گلاشم ىجھ
ُ
ب
ب
غ
اف کل رپ ٹٌ میك ھی قبی میك ھی شاجت ہلكً

ے نن چٌلؼ سے عو پ ٹذم نلاض
ؾرض کسنے بھ
بؾ نن بؾ عٌلف بٌى سے نن آئی آكاض
اً میرً شیر کے قرضبذ تبی کے رًشٌض
بجھ سے ہف ضلش ہیك بزپسا ہے تیرا نن اؽچٌض
يرر ہے عٌضؽ کٌمـ ہے كقٌراش ہے نل
ُ
ضل کہٌ كم ہی ک ٹٌ عٌرؼ اىقراش ہے نل

6066

نل بھی مقبلؿ ہے اكش تیري ؼ ٹٌرت بھی قبلؿ
نن اظٌػت بھی ہے مقبلؿ نن ظٌػت بھی قبلؿ
عٌدصي بھی تیري مقبلؿ غہٌرت بھی قبلؿ
تیري چٌطر سے ہمیك بخشش

ا ُمّت

بھی قبلؿ

ے ىرراش ک ٹٌ
ہف نے ح ٹـ غہ ٹذا کٌ بجھ

اُمّت

اقمذ

ىچ ٹٌش

کٌ ،

ىچ ٹٌش

ک ٹٌ

ل

ذسر بؾ شكتنگٌ م طللمی نن تیري
تیرا مٌتف تہیك ہلكنگٌ غہٌق میك کٹھی کف

اع م

ے ہف
شكضنء بٌؽ کل تیري نن ىرػ بخشی ٹگ
ے ذس کی ضبٌشت کل ملؾ ہل کے تہف
آئی ٹگ
ے میك ضما ہلكبگی
نن ضمیك ؾرش سے ش تن
چٌؽ پسپُ کی تیري چٌؽ ص فٌ ہلكبگی

6066

چٌہٌ ظٌلف نے کو بھر عو نن کسً تیغ کٌ كاش
رنکھٌ

انگشت

بذبذاق ہیك شضمؿ ىچ ٹٌش

ذشؾ اس كقُ ہلۓ رنت ستمگس

بک ٹٌش

ہٌبھ سے تیغ گسً ضلػ سے بھٌگٌ ضلق ضلاش
بٌق ىر بٌؽ سے رؾرت کے لہل چٌشي بھٌ

ے پ ٹذ آنکھیك بھی ؿش ظٌشي بھٌ
طف ضمۓ ق ٹلو بھ
ُ
کہو کے نن ؿش ہلۓ بھر شف میك غہیشٌم امف
َ
ظ
طير ا لف نے شکھٌ میننء اقذس نن قذـ
چگس قٌطمن ضہرا نن چلی

تیغ

رك رـ

آگے ضتبب کے ہلۓ س بخ ذصیق آم سیف
تبٹ کس تبت غہیشٌم ضمق شكنے لگی
بٌة کل

ئیبی  ،پسارش کل تہق شكنے لگی

6060

قنخ

کٌ

عـ ہلا

ىلح

ىچٌلػ

ق ٹـ ہلا شیر

میك بچٌ

نقّارہ

کٌ

پ ٹٌشا

چذا

تس ائیس اب تہیك گلبٌئی کٌ ىجھ کل بٌشا
ے میك کلنخن لٌشا
غف سے ضلق ہل گ ٹٌ مین
کس سے اس رشر ٌغیبت کٌ پ ٹٌق ہلبٌ ہے

آنکھیك شكئی ہے قلف شكئی ہے رؿ شكبٌ ہے
٭٭٭٭٭

6061

ے جب اکیر گلگل ق ٹٌ آۓ
اچٌضت کے لین
ے جب اکیر گلگل ق ٹٌ آۓ
اچٌضت کے لین
لالمی ربذم ىركش میك آتسمق پَ پ ٹٌ آۓ
ضبٌشت کی ذصیق ابق علی نے شكۓ اکیر کی
ے
ن طر کے لٌ من
ضمٌنن ىركش

گلبٌ

دمحم ٌضطفی آۓ

کلبیق کٌ مللی کل بٌر آبٌ
ِّ
نصلش میك علی ك

قٌطمن اكش ىجیبی آۓ

ے بٌى ہل ابھٌشم پسس مٌق نےُؔيراركق سے
ذس
ق ٹٌ هت ہے کو كم بخ ِّن ضلاق ہل اكش لعٌ آۓ
ػ
کسی م طللـ کٌ بٌشب کلنخن نلق نن ھلبی ہل
ُ
ے کی عذا آۓ
کو اس کے ضطف رؿ سے لٌتس لین
کہٌ اکیر نے عو سے رـ اسی ذسرت میك انکٌ ہے
ُؔپس تہٌ آۓ
ے مٌق کی صلشت
لعٌ بھر آۓ تہل

6062

ُ
ے میك
ابھٌ کس ىۓ ىركش ىش جب اکیر کی ؾیم
کہٌ ضتبب سے لل اتبی کمٌئی ہف ل ٹٌ آۓ

ے ہی ضتبب کی  ،ن طر ضلشه ٹذ نے بھیري
شرا ػھین

کو لٌبذ اس طرد نے ؼیرنلق کل کجھ ح ٹٌ آۓ
طماػ شكضن ؼ ٹٌس پ ٹٌضمق کی لالمی ہے
قذمبلسی کی چٌطر پشه کے ملح علكمن آۓ
ؔ تس اتبی ہی گصشاش ہے
ؔہلاۓ يرؾ سے اذسق
کو میري چٌؽ نکھرا کس قیر سے کسبالء آۓ
٭٭٭٭٭

6063

اشبػیق کے
اشبػیق کے

ضمگلاشك اللراع

ضمگلاشك اللراع

لٌم ربك کے ركنت راشك اللراع

ہلا

اللراع اً الؾ بٌشك اللراع

کہو شہے ہیك يرقذك پس اہـ تبت

قٌطمن ضہرا کے پ ٹٌشك اللراع

چٌت من بٌ خلیر

غہلف

کٌ

رنت ضمبٌ بٌس تسبی بھی تہیك

نے ربٌشكق کے يزاشك اللراع

کسبال کے چٌبذ کل ضمپ ٹٌ ت مہیك

ؾرش اقعف کے ه ٹٌشك اللراع

اکیر ك اصغر علی کے عٌمبی

نل ضلانل

ضلاشك اللراع

کہبی بھی ضتبب نن قیر لٌم سے

تف بھی ضتبب کل نکٌشك اللراع

شیر

قیر سے آكاض ہلئی ہے بل ٹذ

لل تہق ضتبب لذھٌشك اللراع

گھر کہیك  ،قیربك کہیك  ،کینن کہیك

اً ؾرتبل نے ربٌشك اللراع

بجینن يرھف نن ضطملق کٌ ہلا

يرنضی کے شضنن راشك اللراع

قیر پس ئیٹھمبگی ضتبب نے کہٌ

مٌق كطق چٌئی ہے پ ٹٌشك اللراع

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6064

الالـ بچٌنے کی چٌطر گھر اپ ٹٌ ل ٹٌنے ہیك ىركش
الالـ بچٌنے کی چٌطر گھر اپ ٹٌ ل ٹٌنے ہیك ىركش
بچیق میك ک ٹٌ بھٌ بٌبٌ سے كم كعذم تٹھٌنے ہیك ىركش
ے
گھمصً سے گسً ؼ ٹٌس دسي ًظکیزم ػھ ٹذا اكش لٌنے کن
شكنے ہیك کير کل بھٌمے ہلۓ  ،اكش تہر نن چٌنے ہیك ىركش
ے میك ه ٹٌق نللٌؽ لہل  ،اكش لٍ نن عذا بٌبٌ آل
مین
اس صعػ میك کشبـ کٌ ىعو کٌبذھل نن ابھٌنے ہیك ىركش
ہٌبھمق نن ضل اصغر مٌشا گ ٹٌ  ،ػھمئی سی لچذ شف میك کھمري
ے ہٌبھمق سے  ،اصغر کل لالنے ہیك ىركش
اكش قیر میك ا تن

6065

وچذً میك حبیك اكش آبکھ ہے تف  ،ہے ذشؾ لبلق نن لکس چذا
ہے كقُ ـؾر اكش شام چذا میك ىر کل ک ٹٌنے ہیك ىركش
چلبی ہلئی شتبی پس ہٌۓ نے ؿشـ ك کلق ہے ىش پشي
اكش ىر کل ت مہٌشً بذ اؿیر  ،تیزً نن دشھٌنے ہیك ىركش
ؾیملق کل چالبٌ ضش للبٌ  ،اكتبلق نن تٹھٌبٌ کینن کل
نب اہـ دسـ کل اہـ سیف  ،گلبلق میك بھرانے ہیك ىركش
پسہٌف ہذي اكش عٌلی قذش بٌ شكض ق ٹٌهت بٌقی شہیك
نن لٌر ہل جب بؾ شات اكش رف آنے اكش چٌنے ہیك ىركش
جی ٹٌ ہے ذشٌمی آس میك اس اؽ بٌش نل رنکھمق کسب ك بال
ے شكضے پس  ،کٍ ہف کل بالنے ہیك ىركش
اب رنکھیك نن ا تن
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6066

اصغر کل شكبگی علی
اصغر کل شكبگی علی

اکیر

اکیر

کل شكپ ٹگی

کل شكپ ٹگی

ے بھرً گھر کل شكبگی
صغري اک ٹلی ا تن
ک ٹٌ گزشي کسبالء میك ابھی کجھ ؿیر تہیك
ے ربکھ
شبذى تہن

کس

مٌرش

کل شكپ ٹگی

ے بزکسً
ؼ ٹٌس بٌمذاش کے جب ہل بگ
ًشؾ ك علف کل ربکھ کے ص فذش کل شكبگی
لٌري کی اكش شبرانے کی بٌنے می ٹگی جب
ُ
ب
کیري سے مـ کے رلہٌۓ نےىر کل شك گی
ل
بٌر آپ ٹگی جب بٌلی ظکینن کی ا لبیك
مٌرش سے نلػھ نلػھ کے ضلاہر کل شكبگی
مٌتف کسبگی غلف ك دمحم کی بٌر میك
ػھملے کے بٌس ئیٹھ کے اصغر کل شكبگی

6001

نک
ٹ
ھ
ب
چ
ے ھٌئی کل جب بٌة کی گو
ر گی ا تن
قذملق نن للث للث کے ىركش کل شكبگی
چٌلی ٌکٌف ربکھ کے جب رؿ بھر آتنگٌ

رنلاش ك رش کل ربکھ کے گھر بھر کل شكبگی

آتنگٌ سکس

ق ٹذ کٌ جب چٌؽ اصاپ ٹگی
ِّ
ىركش کٌ چٌؿ ظق کے م فذش کل شكبگی

پسسے کل چٌپ ٹگی لچذ قٌطمن نن جب
شكد تبلؿ
٭٭٭٭٭

ِّ
ه ٹذ

نے ىر

کل شكبگی

6006

ے لل طٌف کسبال
اصغر کل لے کے جب چل
ے لل طٌف کسبال
اصغر کل لے کے جب چل
ُ
ُ
رامق ؼ ٹٌ کٌ لٌم نے الکل اصھٌ ربٌ
ے کٌ مٌبھٌ ضلـ کے مٌرش نے نن کہٌ
ئین
اً ىؿ میرً چٌ تیرا چٌمظ ہے اب چذا
ہٌق شف سے للث کس میري چٌق چلذ آتبل
بھر آ کے مٌق کل چٌبذ لٌ غہرم رکھٌتبل
ُ
ے عو ہذي
ہٌبھمق نن الکل لے کے ضل نکل
ے لگی ىلح اصل ٹٌ
آتس میك نب نن کہن
قرآف

ى

ش ہے

ہیك غہیشٌم کسبال

ے ہیك ہف سے نن قنعلو
لٌبذ ذصیق چٌ ہن
َ
ب
اب رپس ک ٹٌ ہے ھمکے پ ٹٌسے کل مٌش لل
چلذي کسك تبی کے نلاسے کل مٌش لل

6006

ے لٌم ضلش رعٌؿ
ے لگ
اعذا سے بھر نن کہن
لے کس ت مہٌشً بٌس میك آبٌ ہلق اؽ ضؤاؿ
پ ٹٌلٌ ہے بیق شكض سے نن میرا نل تہٌؿ
ے ح ٹٌؿ
اس نے ضبٌق کٌ کجھ نل ت مہیك چٌ ہین
رپ ٹٌ ہلق تف کل لٌقبی کلپس کٌ كاس طو
بٌئی

بال

رك

الکل تیمیر کٌ كاس طو

ے اصل ٹٌ یمٌـ
ے لگ
نن بٌت ظق کے ھیسن
پسغے سے جب نن لٌم امف نے ک ٹٌ کالـ
آبٌ تہیك ن لیق اتہیك اً میرً ىلو قٌـ
تف بھی نل اتبی پ ٹٌس کی خخت کسك یمٌـ
ضم کھی ضبٌق نکٌؿ کے اتبی رکھٌل تف
ُ
پ ٹٌلٌ ہلق بیق رف سے اتہیك نن پ ٹٌل تف

6000

ِّ
ے کل عو نے ل ٹٌ ربٌ
چلبی ضمیك نن بچ
ہلتبل نن اتبی ذشؾ ضبٌق بھیرنے لگٌ
ىلح عذك میك شكنے کٌ اؽ ضمش ہل گ ٹٌ

ِّ
ب
ے کٌ ک ٹٌ ھال
نللے لػیك لصلش ہے بچ
ے
مؼصلـ نے گ ٹٌم ہے الکل بچٌئی ٹگ
ے
ى کس ابھی قرات سے بٌئی بالئی ٹگ

گھیرا گ ٹٌ نن چٌؿ

دل

شعذ ربکھ کس

ے لگٌ پٍ كم کینن كش
نن دسملو سے کہن
کبلق رنکھ ٹٌ ہے  ،ىلح میك کیشٌ ہے ضمش ك ىر
ِّ
ب
ے کل کس یمٌـ ا ھی تیر مٌش کس
بچ
اس كقُ نل ضل لٌم
چٌکس امیر

ُ
ُ
امف کل شىتنگٌ

لٌـ سے ابعٌـ

بٌتنگٌ

6001

ے اس پ ٹٌف کل ظق کس ضلاف ك تیر
شكئی ٹگ
ے لگٌ ذصیق سے كم ظٌلف
ک ہن

ىرپس

میك چٌپ ٹٌ ہلق پ ٹٌس سے نےبٌب ہے ص غیر
نن کہو کے دسملو نے چالبٌ کمٌق میك تیر
ے سے كم نلش ؽیق کٌ
ضلف تہو گ ٹٌ گل

ِّ
چ
ے کٌ لؼ ػھذ گ ٹٌ بٌضك ذصیق کٌ
بچ

نللے ذصیق ظٌلملق نن تف نے ک ٹٌ ک ٹٌ
ِّ
ے کل بٌئی بال ربٌ
ک ٹٌ ضلب میرً بچ
ُ
ب
ل
مؼصلـ نے ضبٌف بھٌ نن ا کی ھی ک ٹٌ س طٌ
ے مزہب میك ہیك شكا
ظلف ك سیف نن کل تس
آؿ تبی کٌ آح ضل تف ضلق تہٌلگے
ىخسر کے رف شضمؿ کل ک ٹٌ منن رکھٌلگے

6002

شك شك کے بھر نن لٌم امف نے ک ٹٌ س طٌب
ے سے ىبٌ بھٌ تہر آب
ئی ٹٌ میك یمکل ؾیم
اصغر ت مہٌشي مٌق کل میك اب ركنگٌ ک ٹٌ ضلاب
منّت کل پشھٌنے نن بٌئی كم رؿ ک ٹٌب
ے کجھ ضبٌف سے
اكسمس ہے نن کہو نن لک
ے نن تیر لذھٌشً غہٌف سے
کھٌ کس گل
م
ے لٌم کسبال
ل ٹـ کی طهت شكنے چل
تنہی سی قیر کھمر کے اصغر کل شکھ ربٌ
ىسے کے بٌس آ کے نن اکیر کل ري عذا
ئی ٹٌ تیر ً ضلالے ہے نن میرا مو ل فٌ
ے میرً ضلش رعٌؿ کل
ابزا نن کلئی تہنچ
تیرً

ُسپرد

کسبٌ ہلق بٌنل کے ىؿ کل

6003

اصغر کل رًق کس کے ضل آۓ عو ابٌـ
بٌنل نے پٍ نن لٌم امف سے ک ٹٌ کالـ
ِّ
ػ
ے کل ھمص آۓ کہٌق آة بٌ امٌـ
بچ
ے لٌم پ ٹؾ بٌـ
ے لگ
آتسمق تہٌ کے کہن
بٌنل

ت مہٌشا

ھیشلبلق كاى گزش

گ ٹٌ

گسرف میك تیر کھٌنے ہی مؼصلـ ير گ ٹٌ

رامق بکش کے بٌلی ظکینن نے نلق کہٌ
بٌبٌ

ے
پ ٹٌ تن

میرا

بھٌئی کہٌق گ ٹٌ

نللے ذصیق چٌپٍ  ،ملؾ ن فٌ گ ٹٌ
ے کسكق غف کٌ مٌدسا
ـ پ ٹٌق میك کیس
تطمؔ

دس ك ملؾ بھی شكنے ہیك نن غف کٌ ضلش بھٌ

نے شیر کے الف میك کسی کل نن ہلش بھٌ

٭٭٭٭٭

6004

ع
اصغر کے ئیسف نے ب لیف پ ٹٌق ري ہے
ع
اصغر کے ئیسف نے ب لیف پ ٹٌق ري ہے
ُ
ِّ
ے نے ضبٌق ري ہے
م طللمیء عٌلف کل بچ

مبیر کل رپ ٹٌ

میك شاجت نن ملی ل ٹکق

مبیر کے رامق نے رپ ٹٌ کل امٌق ري ہے
ُ
ے مہمٌف کل اهت نے
ے بحف
ک ٹٌ ضلب ر تن
اصغر کل ربٌ بٌكؽ اکیر کل ه ٹٌق ري ہے
ُ
ب
ق ٹـ علی اصغر پس ؼیرت نن نکٌش ا ھی
ظٌلف تیرً ہٌبھمق میك کس نے نن کمٌق ري ہے

6005

نکبیر

کی

آكاضبك

اب کلف ربٌتنگٌ

ے کے ىچٌمظ نے تیركق میك اساق ري ہے
کعن

ہر گلعوء عٌلف میك گلبجی ہے عذا اب بؾ
عٌضمش کل اکیر نے اس طرد اساق ري ہے

ضطف غف ىركش کی ک ٹٌ قذش ہر اؽ چٌنے
عو نے رؿ مؤمق کل ذسف بگساق ري ہے
ُ
اس ىلـ کے لٍ می ٹٌ آلٌف تہیك لٌشب
ُ
ذس ىلـ کل چٌلؼ نے نییف کی ضبٌق ري ہے
٭٭٭٭٭

6006

اصغر کی تش ٹگی نن آ تسمق تہٌ تہٌ کے
اصغر کی تش ٹگی نن آ تسمق تہٌ تہٌ کے
بٌنل نے شات کٌئی ػھمى ػھال ػھال کے
اب نل سشا لٌ رـ لے اً گسرش ضمٌنن

ُ ُ
ے ہیك ىصیك ابھٌ ابھٌ کے
مبیر بھؾ چک

ضہرا کے ىزلے کل مل ٹٌ کہٌ سے بٌئی
پس کس ري قیر اصغر آ تسمق تہٌ تہٌ کے
ے ضل ىركش
اصغر کے بعذ شف میك يرنے چل
ه ٹذانلق نے شكکٌ چلمو پ ٹٌ پ ٹٌ کے
جب بٌر آئی اصغر ضبذاق میك ابؾ مٌق نے
رؿ کل میٹھٌى چٌلی ػھمى ػھال ػھال کے

ُ ػ
ے ظکینن قربٌر کس شہی ہے
رش ھق گن

زكبٌ ہلا لہل میك کسبٌ رکھٌ رکھٌ کے

6011

و ٹذاف کسبال میك اعذا نے بعذ ىركش
ے چال چال کے
رؿ کی لگی بجھٌئی ؾیم
كم تضنن لٍ ہے ذس نے رطمق کل تش ٹگی میك
شیراب کس ربٌ ہے بٌئی بال بال کے
ک ٹٌ لٌمبلق

تہی ہے ابذاض میزبٌئی
ُ ُ
ابؾ مہمٌق کل مٌشا شف میك شى شى کے

ے اً بھٌئی نن کہو شہی بھی ضتبب
ہف لُٹ گن
ؼ ٹٌس بٌكقٌ

کٌ لٌنن ہال

ہال

کے

شاہلق میك کسبال کے بھٌ اؿیراـ كاجب
ے مٌہر آنکھیك بجھٌ بجھٌ کے
ے نن کیس
چلن
٭٭٭٭٭

6016

ے
اعذاء دسـ کل و ٹـ گنن گٌش لے گن
ے
اعذاء دسـ کل و ٹـ گنن گٌش لے گن
ے
ىجرائی نے شراء ىر بٌضاش لے گن
لکھٌ ہے ىر ذصیق کٌ شكبٌ بھٌ طشت میك
ے
ه ٹذاتبلق کل جب ىر رشبٌش لے گن
مٌرش لبٹ کے پسپُ اصغر سے کہبی بھی
ے
ىجھکل نن لٌبھ اً میرً رلذاش لے گن
ے ضاش ضاش
اصغر لبٹ کے ػھملے سے شكنے بھ
ے
جب مٌق کی گلر سے عو اپساش لے گن

ک
م
ٹ
ل
ھنچیك مہٌش اكپِ کی ـ سے لٌـ بؾ
بٌش گسام

نلق عٌبذ

تتمٌش

لے

ے
گن

ے
بٌلل سے منن ػھ ٹٌنے ہلنے الک ٹٌش بھ
ے
ىچلس میك جب دسـ کل سیٌگٌش لے گن

6016

چٌتنگٌ نل ائیؔ
س
ظق

من ِّرش

تہیشت میك

ل حنبل کے ح ٹذش
٭٭٭٭٭

ِّ
ے
کساش لے گن

6010

اعذاء نے کسبال میك عو کل ه ٹٌ ه ٹٌ کے

اعذاء نے کسبال میك عو کل ه ٹٌ ه ٹٌ کے
پ ٹٌلٌ ک ٹٌ ہے س بخ بٌئی رکھٌ رکھٌ کے
ُ ُ
چٌنے ہیك عو دسـ کل شف میك شى شى کے
ُ
اكش کس شہے ہیك شرػت آ تسم تہٌ تہٌ کے
اعذاء میك گھر گبیك ہیك ضتبب کے مٌم بٌشً
ُ ُ
ک
مٌق رن ھبی ہے ىر سے پسرم ابھٌ ابھٌ کے
عو چٌ شہے ہیك يرنے ئیبی کل کـ تہیك ہے
ُ ُ
ُ
ک
ن
اس كقُ ر ھبی ہے ىر کل ابھٌ ابھٌ کے

6011

مبیر ربکھ لے نن کليش نن کس شہے ہیك
ہٌبھمق سے ضطف رؿ کل اکیر ػھ ٹٌ ػھ ٹٌ کے
بٌبٌ چلل كطق کل مبت سے عو کی شف میك
مؼصلـ کہو شہی ہے ىعو ہال ہال کے
ُ
عٌبذ میك رـ تہیك ہے اعذاء ئیٹھٌ رك الکل
نے چٌف کس ربٌ ہے پ ٹذؿ چال چال کے
اکیر کی ملت کٌ مٌق کس لے ن لیق کبلق کس
ک
غہرً کل رن ھبی ہے ضل لیك ہ ٹٌ ہ ٹٌ کے
٭٭٭٭٭

6012

آقٌ کل میرً ابؾ بھی ن طرم نن رً لکی
آقٌ کل میرً ابؾ بھی ن طرم نن رً لکی
کہلً قرات ہٌۓ شً كسهت میري بھمئی
کسبـ میك بھمکے پ ٹٌسے شہے لٌم کے دسـ
ُ
ع
اف میك بھٌ ابؾ تٹھٌ لٌ اصغر ضل بھٌ لی
رنکھٌ ہے میك نے كاهعن کسبـ کٌ رشر بٌؽ

ک
ب
ے میرً میك رن ھبی شہی
آ تسم نن ھف لک
بٌئی ب غیر س بخ ہلً نلصھے اكش ضلاق
ہف ًکـ بھٌ تبی کٌ کلئی  ،ركلو بھٌ کلئی
بٌئی میرا و ٹٌد پسبذً دسبذً کل
اؽ قٌطمن کی پ یی ٹٌق بق آب پس بھري

6013

ے قرات
نیٹھٌ ہے بٌئی ـ بٌـ ہے اس كا س ط
پسکُ سے میرً مللی کی عٌلف میك ہلق تہی
کلپس سے آنے كالے بھرً تضنن لٍ بھال
کیسی

ہے

ظليرائی

اىلاح

فبیري

کجھ کٌـ آ لکی نن میك اقمذ کے ىؿ کل
نل بخش رپ ٹٌ شب میك س طٌ كاش ہلق پشي
ًظکیزمء

ظکینن

ے
لن

ل
آۓ نل ا وعـ

ے كم دسي
ے ضمً ؾیم
ے بھ
ے چل
بٌئی لن
ل ٹکق كم ًظکیزً نن لگٌ بٌكؽ لػیك
بٌئی رھال  ،دسي بھی گسا انپ سے تٹھی

6014

لٌري شچٌئی ئیبی کی کسبـ میك لٌم نے
ن طرمء آب بھی تہیك ىرپُ ھی نن غہی
ىۓ قرس کل بٌئی بالنے كم تضنن لٍ
ے كم
ے ئین
کیس

ے ىركش کی تش ٹگی
رن ک ھ ک

رنکھٌ ہے میك نے طير کل مینن نن لٌم کے
كم شكه ٹٌم کے ہٌبھ میك نلبھی بھی اؽ ػھري
ُ
قرمٌبٌ عو نے نلعو گو ٌضطفی ہے ابھ
وچذم میك ضلام کسبٌ نل گسرف قلف میري
وچذم ک ٹٌ ذصیق نے کی ہے ؽخب رعٌ
ش ط
ے ل ٹـ ربق کی ركلُ ہمیك ملی
ذ ک

6015

تیري میك عو پسہٌف الذبك آۓ ه ٹٌنے ہیك
ىچلس میك لٌم میػ ربك آۓ ه ٹٌنے ہیك
سکس ذصیق  ،آقربك ہهت نن ہے تیري
تیري وچٌػت ہهت ك ؽخت کٌ كاس طو
شہلً نن كاصي رغلت ضؼ کی ہري بھري
بٌقی شہے اً مللی تیري آف بٌف ك لٌق
وچ ٹٌ شہے نن ىر نن تیرً بٌح ىركشي
َ
بٌبذي نن تیرً رش کی وكیرم ہے اؽ تبلؿ
کسئی بذا ہے بجھکل تیرً رش نن آق کھڑي
عللات آؿ بٌؽ نن شب سے ہل ىر تسر

ُ
اف کے رعٌت کل ہے میري ؾرض پ ٹذگی
٭٭٭٭٭

6016

اؽ رف میك بھرا گھر لِ چٌنے

اتسی بھی کلئی قربٌئی ہے

اؽ رف میك بھرا گھر لِ چٌنے
ُ
ے ىر کبلا رً
اهت کے لین

عٌلف کل پشي ؿیرائی ہے

کس ضمخ میك کھمنے ہیك بٌبٌ

ے اً بٌبٌ
کجھ قکس نن کس تن

َ
ٹ
پ
ے
نب ربق اراء ہف کس ر گ

مبیر نے رؿ میك بھٌئی ہے

حىبلب چذا اس لٌبـ کل

ے
ضل چٌہے ذصیق ق طٌء کس تن

ہے قذش ق ظیف نلاسے کی

ہر بٌت چذا نے مٌئی ہے

اً دسذ سیف نل نے کبلق کس

زھٌبٌ نن تبی کی ؼیرت پس

ہے رھلة بالء کی گسمی ہے

اكش پ ٹذ ذصیق نن بٌئی ہے

6021

تنہٌ ہے کھڑً شف میك ىركش

ے بھال
ے اب ر پ ٹگ
آكاض کس

ؼ ٹٌس ہے ضم نے رشبٌ پس

اکیر نے ل ٹٌئی ضلائی ہے

اًمیػ ہذي اً مللی اىبٌـ

مؤمق کٌ غہٌق میك بجھ سے بٌـ

گس آة نن ہل نل اً مللی

نن سات اتبی نے مٌئی ہے

بجھ نن ہل ہزاشك چٌف قذاء

ِّ
پس ضؼ عالمی نن ہل اراء

ؔ کی
ىخسر میك ص فٌػت عٌبذ

ہل ؾرض تہی نلہچٌئی ہے

٭٭٭٭٭

6026

ے لٌم كاى
ے بھ
اؽ رف تبی کے ہف شام ئیٹھ
ے لٌم كاى
ے بھ
اؽ رف تبی کے ہف شام ئیٹھ
مؼصلمبت کٌ عٌلف بھٌ عہذ بجی ٹٌ کٌ
بٌ بٌ سے گل ٹگلق نلق کسنے

لگٌ نلالٌ

بٌبٌ کہل کو تف ہل العـ بٌ ہف ہے اعلی

بٌ بٌ تبی نلق نللے ئی ٹٌ ہف ہی ہیك العـ
نب ائی ٹٌء کے ه ٹذ ہف نل ہیك ؾیف يرلـ
نللے ذصیق بٌبٌ میري بھی ابؾ لٌق ہے
کـ ائی ٹٌء کے کٌ ه ٹذ میرا نل بٌبٌ چٌق ہے
نلق میرً جیشٌ بٌبٌ نل آنکٌ کہٌق ہے
ے تبی ہٌق نن بٌت نل ؼ ٹٌق ہے
ے لگ
ک ہن
ے کو اكؼ ٹٌء کٌ ه ٹذ میرا بذش ہے
ه یین
عٌلی قذش بذش نلق نل آنکٌ کذھر ہے

6026

تسماف عٌلمی کی مٌق میري ه ٹذم ہے
مٌق جیسی میري بٌبٌ کی مٌق نن آمنن ہے
ىرراش نل ضلاف ؾبت کٌ يرپبن ہے
اتشٌ ہے بھٌئی میرا ک ٹٌ بھٌئی آنکٌ ہے
مبیر کی سبی جب بٌبٌ نے ضلش کالمی
مٌشً ضلسی کے بٌبٌ نے ضلـ لی ئیشٌئی
ذشکل تبی اعلی گسرانے نب سے اعلی
كم کسبالء میك ہٌنے عو شكض سے بھٌ پ ٹٌلٌ
ُ
کجھ بھی نن لعـ کلمن گلنل نے اًکٌ چٌبٌ
ظلف ك سیف کے تیرك کٌ كم پ ٹٌ تشٌنن
وچذً میك س بخ کسبٌ بھٌ طير جب کو ىر کل
ے اس تسر کل
کس قذش بٌبٌ پشبٌ بھٌ  ،ا تن

6020

مبیر چٌف اقمذ تنہٌ بھٌ کسبالء میك
ضطملق سے ضلش نے چذ مللی بھٌ کسبالء میك

ُؔ
ل ٹکق م فٌـ کـ کٌ چللم بھٌ کسبالء میك
ضہراء علی ذسق اكش بٌبٌ بھٌ کسبالء میك
ے ٌضطفی کو ئی ٹٌ بچٌل وچذم
ے بھ
ک ہن
اهت کل

بخسمالل

اپ ٹٌ

تٹھٌل كعذم

ہے تنچیق کے كاشج نن میػ ربق مللی
ذشکی حبیك میك ش كظق ہے نلش چٌف ضہراء
نن قنض رً شہے ہیك مبیر کی رعٌء کٌ
ابکی ن فٌء کی چٌطر بھٌ وچذم کسبالء کٌ
ؔ تہیك رعٌء کس
سکس ذصیق کس کے لٌکس
بٌ ذسر شك نَؽخت بٌقی شہے نن ىركش
٭٭٭٭٭

6021

ے
ے اصغر بھی گن
اکیر بھی گن
ے
ے اصغر بھی گن
اکیر بھی گن

ے
ے اصغر بھی گن
اکیر بھی گن

قٌطف بھی تہیك  ،ؼ ٹٌس تہیك

ے
ے  ،ىركش بھی گن
ىركش بھی گن

م
ل ٹـ میك ظکینن کی بھی عذاء

ے بھٌئی بٌبٌ چذا
نب ہل گن

تنہٌ میك ہلئی میرً لٌشً

ے
ے ىركش بھی گن
بٌكش بھی گن

بٌئی مٌبگل گی

پ ٹٌسی ہل ق نن بھر نن نلللبگی

ے ہیك بذش ابق میرً
ک ہن

ے
ے  ،ىركش بھی گن
کلپس بھی گن

ػ
ے کی شرا
ے کین
جب ھ ی ی ٹ گ

ضمبچٌ بھٌ کو یمکل ركبگی بذا

پس لٌنے ک ٹٌ کس تف ابق

ے
ے اکیر بھی گن
ح ٹذش بھی گن

ػ
ہ
ھ
ٹ
ی
ی
ے گلہر جب ا ـ سیف
گ

ُ
بھٌئی کل عذاء ركبگی اس رـ

عمّو

میك نن

ے نن ه ٹٌق کھٌ کس
مین

بھٌئی

ے
ے اصغر بھی گن
اکیر بھی گن

6022

ے پ ٹٌسے
ػھملے میك علی ہل بگ
ُ
ے ركبگی اتہیك
ضمچٌ بھٌ کو تہل

بٌئی ضل ملنگٌ
ے
ے  ،ىركش بھی گن
اصغر بھی گن

گھمصً سے لبٹ کس شكئی شہی

آتسملق سے میك غہرم رھلئی شہی

اكش ىر کل ک ٹٌ کس وچذً میك

اعذا

سے

ے
ے  ،اکیر بھی گن
ىركش بھی گن

ے
بٌضكق میك بل

ے
ؽجرا میك بھمکے پ ٹٌسے چل

اكتبلق نن لػیك لٌـ ك کلٌو

ے
ے  ،ىركش بھی گن
لے کس بھی گن

بٌبٌ ہف ضل

ب ػ
ب
ھ
ل
ُ
چٌرش ھی یبی ٹا ضش ھی
ُ
ے
كاشج بھٌ ت مہٌشا ضل ا لک
غلف اكش دمحم کل

ضتبب

ضل تیر ك ه ٹٌق کھٌ کس ركنل

اكش آم چال

بٌبٌ گھر بھی

ے
ے  ،ىركش بھی گن
تشیر بھی گن
ُ
ے نن ر کھ ٹٌ
بھملے کیس

اب؟

ے
ے  ،ىركش بھی گن
رلیر بھی گن

6023

ركلہٌ تف سے کہبی ہے رلہق

ے میك غہلبگی ش بج ك ىحق
کیس

ے ػھمص کس کبلق ابق
تنہٌ ىجھ

ے
ے ىركش بھی گن
شیر بھی گن

مبیر کے بعذ بھی اہـ دسـ

ے ذشٌمی ظلف ك سیف
ے بھ
غ ہن

نے بٌكش ك بٌؾر شكنے ہلنے

ے
ے ىركش بھی گن
رش رش بھی گن

*****

6024

اکیر ت مہیك معللـ ہے ک ٹٌ مٌبؿ شہے ہل
اکیر ت مہیك معللـ ہے ک ٹٌ مٌبؿ شہے ہل
ک ٹٌ بٌة سے يرنے کی شضا مٌبؿ شہے ہل

کس طرد چذائی تیري من ظمش ہل ئی ٹٌ
ير چٌتنگٌ نن بٌة بجھڑ چٌۓ ضل ئی ٹٌ
اً ىؿ ضل تف اسف كعٌق مٌبؿ شہے ہل
بٌبٌ کی میرً ًکـ ہے پ ٹکس میك ت مہٌشً
ذس رشعن حىبت ہے تیري رؿ میك ہمٌشً
تف صلشت حىبلب چذا مٌبؿ شہے ہل
اس رنت ٌغیبت میك تہیك کلئی ہمٌشا
اس عٌلف ؾرپُ میك ت مہیك نل ہل غہٌشا
تف ىجھ سے صعیفی کی ـعٌء مٌبؿ شہے ہل

6025

ابھٌشم پسس بٌضك سے ضتبب نے ہے بٌى
ئیبلق سے ضبٌرم ت مہیك ضتبب نے ہے چٌہٌ
ضل پ ٹٌش ہے ضتبب نے ربٌ مٌبؿ شہے ہل
ے ػھمص کے رشبٌ نن پشا ہے
ؼ ٹٌس ىجھ
الالـ کے لشکس کٌ علف بجھکل ربٌ ہے
نلػھم سشا ىجھ بٌة سے ک ٹٌ مٌبؿ شہے ہل
اشمٌف تیرً پ ٹٌم کٌ اس رؿ میك پشا ہے
اكسمس کے ىر پس تیرً غہرا نن وچٌ ہے
و ٹذاف میك چٌنے کی رعٌء مٌبؿ شہے ہل
رؿ شكبٌ ہے اؽ بـ اگس ركش ہل ئی ٹٌ
تف ہی میري آنکھیك ہل میرا نلش ہل ئی ٹٌ
ىجھ سے میري آنکھمق کی ؼ ٹٌ مٌبؿ شہے ہل

6026

ہے رؿ میك نن بٌبٌ نن میري چٌف ل ُٹا ركق
ے نن ه ٹٌق لٌف سے و ٹذاف میك کھٌلق
مین
ے يرنے کی شضا مٌبؿ شہے ہل
ک ٹٌ اس لین
*****

6031

اکیر کی چذائی کٌ جب راغ مال ہلگٌ
اکیر کی چذائی کٌ جب راغ مال ہلگٌ
ک
ے کٌ ک ٹٌ چٌؿ ہلا ہلگٌ
لنچ
مٌرش کے
ئی ٹٌ بھی كم ئی ٹٌ ضل ہف ًکـ تیمیر بھٌ
ُ
اس لعـ کے يرنے سے ابؾ ذسر پ ٹٌ ہلگٌ
بھی مٌق کل ت و ٹٌ نن میك ركلہٌ پ ٹٌلبگی
اكسمس کے اشمٌق نن نلشا نن ہلا ہلگٌ
ُ
ے ک ٹٌ چٌؿ ہلا اس رـ
ضتبب سے کلئی نل ػھ
اکیر کل لگی پسػھی ذس كقُ ه ٹٌ ہلگٌ

ے کس طرد علی اکیر
گھمصً سے گسً ہل بگ
ذس كقُ کے پسػھی کٌ ابؾ كاش لگٌ ہلگٌ

ابھٌشم پسس كاى کشبـ كم ضلاق ئی ٹٌ

ُ
کس طرد عو ربك سے ىعو كم ابھٌ ہلگٌ

6036

غہرً کی چگو غہرم جب ضلق میك بھرا رنکھٌ
اشمٌف بھري مٌق کٌ رؿ نلث گ ٹٌ ہلگٌ
ے كالی بھی
مٌق سے نن کجھ کف بھی كم بٌ لن
ُ
ے كالی کٌ رؿ چٌؽ ہلا ہلگٌ
اس بٌ لن
ذصکٌ کے ضلاق ئی ٹٌ چٌؽ نن پشپ ٹٌ ہل
ُ
اس بٌة کٌ ضمضل نل ک ٹٌ چٌؿ ہلا ہلگٌ
ے ري ہے چٌلؼ نے كم ضم ؾنگٌ
اكىر جیس

ُ
مبیر سے نن عذمو کس طرد ابھٌ ہلگٌ

رغل ت کے نگہ ٹٌق ہیك نن میػ ربك مللی
ُ
ے ہی مبب اپ ٹٌ رپ ٹٌ میك تشٌق ہلگٌ
ا بک
ارئی بھی نن مللی کٌ ابؾ چٌرـ ارئی ہے
ے كم قذاء ہلگٌ
ضم چٌف سے آقٌ نن ا تن
٭٭٭٭٭

6036

اکیر کی ىش ابھٌۓ مبیر کسبالء میك
اکیر کی ىش ابھٌۓ مبیر کسبالء میك
رنکھم نن ان فالب ن فذپس کسبالء میك
ضتبب اشیر ہل کس چٌئی ہیك ق ٹـ گٌم سے
بھٌئی سے ػھٹ شہی ہیك  ،ہًشیر کسبالء میك
رك رف کی تش ٹگی میك گسرف نن تیر کھٌ کے
ے ہیك ًشکسابٌ نے شیر کسبالء میك
مین
عٌضمش کل

گللۓ

قرضبذ ٌضطفی پس

ُ ُ
شؽ شؽ کے چـ شہی بھی طًشیر کسبالء میك
اکیر کل ق ٹـ کس کے اكسمس لٌمبلق نے
پسبٌر کی تبی کی نصلپس کسبالء میك
رشبٌش لٌـ میك بھی ػھمصً نن بٌۓ عٌبذ
کجھ اس طرد سے لیبی ضبخیر کسبالء میك

6030

بعذ اض غہٌرت عو للنے ح ٹٌـ اطہر
للئی گبی تبی کی چٌگیر کسبالء میك
مٌبٌ کو بعذ ىركش ضتبب بھی ىر پسھنن

ے ہلۓ بھی ن طہیر کسبالء میك
لٌنن کین

ے لہل سے مینچٌ
الالـ کے وجر کل ا تن
پ ٹٌضمق نے ئی کے آب طًشیر کسبالء میك
٭٭٭٭٭

6031

ِّ م
ع
و
ت
غ
ـ ہٌ ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق ہٌل
ا گس رؿ میك جب
ِّ م
جب وعـ غہٌ ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
ا گس رؿ میك
ن فٌري کٌ اف پس اگس كلللو ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل

لذا کسبالء کسبالء کسبالء ہے  ،نن راعی غف لٌم میك نی ٹالء ہے
ے ہل ضلسی ابکی ک ٹٌ ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
اگس نل ػھن
ے ھٌبھمق شيف غہذاء میك  ،كم لٌؾر ك ضاپس کٌ بٌـ تبی نے
ک ٹٌ ا تن
ے کی تف کل بھی ضل اسنہٌء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
كم ش تن
ىجلسی کل ؾنگـ میك ذس نے بچٌبٌ  ،كہی نل مذر کل ہمٌشي بھی آبٌ
ضل رپ ٹٌ كم ًصکـ کشٌء کل عذاء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل

6032

غف ه ٹذ الصہذاء کی نن ركلُ  ،تہیك ملبی ہر ابؾ کل اتسی كسهت
آ گس بٌض كسهت نن کسبٌ لذا ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
م
كم آدسي وچذم میك چٌف تبی نے  ،نن مللی وعـ کے ضؼ میك رعٌء کی
ے اس رعٌء کی ق طٌء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
اگس چٌ ہین
كم وچذم عو کی ىخسف رعٌء کل  ،ذصیق کے م طہر نن میػ الہذي کل
كم وچذم تشکس کٌ کسبٌ اراء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
ے آبھ ؾبت  ،نن ہے ه ٹذ اليرللیك کی ضمٌپُ
اؽ آ تسمق کے بذلے مل
طرنمو ؾبت ت مہیك ضل پبن ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
ُ
ے بٌر کسبٌ بھٌ ہمکل  ،کلئی ابؾ مؤمق نن بھملنگٌ الکل
ضل ؾنجر بل
اگس

کسبٌ بٌر عو کسبالء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل

6033

نن آ تسمق ہے علف ك عمـ کٌ چالضن  ،تہی قیر میك رنگٌ آ کس رىلٌ
ضل نن کٌـ آتنگٌ نلـ دصاء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
ُ
اتہیك نب سےضبٌرن ہے حىبلب نن غف  ،نن راعی الخصیق کی رؾرت میك ہر رـ
ت مہیك چٌص بجلي ضل کسبٌ اراء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
ے اس رعٌء کی ہمیك اسنچٌپُ
شہے بٌقی میػ الہذي بٌ ق ٹٌهت  ،مل
ضل کسبٌ ؼ ٹٌرت طمؿ الی فٌء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
م
ت
ب
ع
ہ
و
ب
ـ لٌہٌ کے قذـ میك طمٌ کس
ؔ،
نح چٌلگے کس الء تف ھی لٌکس
اگس ضلاہش ضبٌشت

کسبالء ہے  ،نل مبیر کے غف میك آ تسمق تہٌل
*****

6034

اہلل

شً شپبن نن قلؾ ہے کو ضمیك ہے

اہلل

شً شپبن نن قلؾ ہے کو ضمیك ہے

ہے ؾرش ٌکٌق ذس کٌ كم آح اس میك مکیك ہے
ضل رؿ ہے ضم كاتضننء لطػ عو ربك ہے
ىچلس ہے کو گلذضننء قرركس پسبك ہے
نن اكح نن شپبن کسی ىح فـ کل مال ہے
اف بھمللق کے قربٌف ؽخب بٌغ کھال ہے
ے میعلق کے نن ضؼ میك عو اکسـ
قرمٌنے بھ
نن پصـ ؾزا ہلئی ہے ذس گھر
ُ
ے میرً ضطف کے يرہف
بق چٌنے ہیك الؾ ا بک
میك قراہف

نن للؾ ہیك نب میرً ٌعٌجب میرً ہمذـ

ير چٌبٌ ہے کلئی نل نکٌ کسبٌ ہلق میك بھی
ے بخشش کی رعٌ کسبٌ ہلق میك بھی
اف کے لین

6035

ک ٹٌ الؾ ؾزاراش کٌ شپبن کلئی
نن گنج گلہر بخشٌ ہے

م ْرد ْم

چٌنے

کل چذا نے

کی ہے ن طر ؽیق ؼ ٹٌپُ غہذاء نے
ے ک ٹٌ ک ٹٌ ت ير اف الکلق کے رانے
رکھالئی ٹگ
بٌق اًکٌ نن غ فذم رؿ ٌض طر
بٌ قیر

نن بٌ ذسمنء کلپس

نن
نن

ُکھلنگا
ُکھلنگا

ُ ِّ
بٌق الؾ کٌ رانن ہے نل كاق رش یمیك ہے
بٌق آب ہے كاق عٌضم کش غہرمء ربك ہے
بٌق آ تسؤكق کٌ بٌش ہے كاق ح ٹـ وبیك ہے
بٌق ن طرم ہے كاق چٌتف شطهت کٌ نگیك ہے
ن طرم ہے مگس

بجر کل بھی

گسر کسنگٌ

ركضذ کے ىراشكق کل تہی ىرر

کسنگٌ

6036

ُ
ضل للؾ ہیك بٌکی اتہیك ركضذ سے تہیك بٌؽ
منن الکلق سے رھلبٌ نل گ ٹٌہلق سے ہلۓ بٌؽ
ہے ركلُ ایمٌق غف مبط

عو للىؽ

ہل چٌئی ہے ک ٹٌ بعذ نکٌ طیع

فر ْخٹاک

ُ
انکھمق کی ؼ ٹٌء شذ کی ص فٌ

رؿ کی جال

ہے

ک
نب ابؾ طرػ لسق قرركس مال ہے

مہلت ضل اچـ رً نل غییهت اسے چٌنل
امٌرم ہل

شكنے نن شعٌرت اسے چٌنل

آ تسم نکـ آبیك ہل ؼ ٹٌرت

اسے

چٌنل

ابزا بھی ہل ىچلس میك نل شاجت اسے چٌنل
ے ہیك رھلة میك لٍ تضنن شہے ہیك
قٌقے کین
ے ہ یك
ے ک ٹٌ ظلف غہ
آقٌ نے ت مہٌشً لین

6041

نکلیػ کجھ اتسی تہیك لٌنن ہے

بٌئی ہے ُخٹک رمْوہح

ہوا

ہے

کش بٌر ؼ ٹٌ ہے

کجھ گسمیء عٌضمش کٌ بھی چٌؿ ه ٹٌ ہے
ے کٌ كقُ ہے قربٌر کی چٌ ہے
ىر پ یین
گصشي ہے پ ٹٌبٌق میك كم گسمی عو ربك پس

ب

ُ
ھ
ب
ب
ب
ن چٌبٌ ھٌ رانن ھی ضل گسبٌ ھٌ ضمیك پس
٭٭٭٭٭

6046

اہلل

کی شعٌ ہے حىبت ذصیق کی
اہلل

کی شعٌ ہے حىبت ذصیق کی

ے رؿ سے غہٌرت ذصیق کی
لکھ ٹٌ ہلق ا تن
ُ
جب کسبال میك آۓ رىشً تبلؿ کے

شیر چذا کے لعـ نلاسے شضمؿ کے

چٌشكق طرػ سے گھیر ل ٹٌ ىلح لٌـ نے

ہے ظلف ه ٹذك ق نن ک ٹٌ ىلح لٌـ نے

اؽ ضطف رؿ نن اكش بھی گہرا لگٌ ربٌ

رشبٌ نن ھی لعیبلق نے تہرا لگٌ ربٌ

ضتبب نے جب نگٌہلق سے رنکھٌ نن مٌدسا

ِّ
آ کس کہٌ ذصیق سے  ،بھ ٹٌ

کسئی ہلق اس ؾرپٍ میك اؽ آدسي ضؤاؿ

ے ركنلق لعـ
ے آئی ہلق میك ا تن
چذهت میك ل ٹک

مٌبٌ کو نن ت مہٌشي تہق کٌ قراش ہے

میل

سشا

ِّ
ے پ ٹٌش ہے
پ ٹٌشً ذصیق بجھ نن نن بچ

ے
ضتبب کی بٌت ظق کے عو ربق شك ر تن

ے
ے کسی نے شكد میك تشیر ؾٹھم ر تن
جیس
ِّ
ب
ہ
ے ري
ابکل غہ ٹذ ہلنے کی ؾزت ھی من

ے
ضتبب ت مہٌشً ىزلے ضلق میك تہٌئی ٹگ

ے
ے ہی ؾبت میك چٌئی ٹگ
نن لعـ ہف سے تہل

ے
مبیر ا پ ٹٌ کہو کے پستشٌف ہل گن

ے
غلف ك دمحم آة نن قربٌف ہل گن

ے ري
قرمٌبٌ چٌل شف کی اچٌضت بھی ہمن

6046
اصغر علی بھی شاہی بٌغ اشـ ہلۓ

ؼ ٹٌس کے بھی تہر نن بٌضك قلف ہلۓ

قٌطف کٌ مینن ػھذ گ ٹٌ اکیر ہلۓ غہ ٹذ

شام چذا میك نب ہی رىكش ہلۓ غہ ٹذ

ػ
ضہراء کٌ صیر ھق گ ٹٌ ح ٹذش کٌ گھر ل ٹٌ

اكسمس

کسبال میك تیمیر کٌ گھر ل ٹٌ

ُ
اس رشر سے امٌـ کٌ غہرم اراس ہے

ُ
ىخسمس ہل شہٌ ہے کے کؼنن اراس ہے
ُ
ُ
ب
ے لٌبھ بٌبٌ کی اهت کٌ غف ھی ہے
اكش ا لک

شیر چذا کے شیر کی چٌلُ حؽبب ہے

ے ہیك غہٌرت قرپٍ ہے
كم ضلب چٌ تن

تتمٌش کسبال کل نلق تشیر نن ػھمص کس

ے گھمصً کل ملص کس
مبیر شف میك چـ ر تن

ے ہلۓ
ے چزپبن ایمٌق لین
ے میك ا تن
مین

ے ہلۓ
ے ہیك لٍ نن آننء قرآق لین
نکل
ُ
ب
ابکل نل کسبال میك غہٌرت ؾزپص ھی

ُ
ِّ
ے میك قکس دسـ بھی ہے
بجلق کٌ رکھ ہے مین

ؼی چٌف ہی ؾزپص نن شاجت ؾزپص بھی

رشبٌ پشھٌ ضل ىلح کٌ پ ٹٌسے کل ربکھ کس
ے لٌم ربق پس
ے لگ
تیر ك تیر پس سن
اس ضلف کل قرمیلق نے رامق میك لے ل ٹٌ

ُ
ب
ب
ے تبی کے نلاسے کل ر کھ کس
نب کٌپَ ا ھ
ضلف ذصیق گسنے لگٌ جب ضمیق پس
اؽ نلبذ کل بھی شپُ نن گسنے تہیك ربٌ

6040
ضطملق سے ضلش ہل گ ٹٌ جب قٌطمن کٌ لعـ

چذً میك ىر ػ کٌ کے کہٌ َش ِّ
ب سك الچالؿ
و
ھ

تیعلق کے لٌۓ میك میرا وچذم قبلؿ کس

کس

نن آدسي یمٌض ہے مللی قبلؿ

ن فذپس کٌ لکھٌ

ے نن چـ گ ٹٌ ؾنجر لػیق کٌ
ے گل
ضم کھ

الالـ کل بچٌبٌ عو ضلش رعٌؿ نے

وچذً میك ىر ک ٹٌ ربٌ ضہرا کے لعـ نے

کس طرد نلشا ہل گ ٹٌ

*****
*****

6041

الف مبیر کٌ طػ میك علف بق کس ن طر آبٌ

الف مبیر کٌ طػ میك علف بق کس ن طر آبٌ
نل عٌلف اتس ك ظق کٌ نی ٹلی ٌض طر ن طر آبٌ
نلاسے کی غہٌرت کسبال میك ربکھ کس ىجركد
ٌغیبت اكش الف سے قلب تیغمیر ن طر آبٌ
ے ؼ ٹٌس عٌضي ًشؾ ل ٹکس تہر کی چٌپٍ
چل
نل و ٹذاق میك علی کے شیر کٌ م طہر ن طر آبٌ
م
غہٌرت بٌئی ہف ًکـ تیمیر نے نل ل ٹـ میك
ذصیق ابق علی کی گلر میك اکیر ن طر آبٌ
دسـ میك ػھمى چٌلی لٌہزارً کٌ ن طر آبٌ
نل عو کے ہٌبھ میك مقبلؿ تس اصغر ن طر آبٌ
چذا کی کیربٌئی میك بھٌ عٌلف دصف کٌ ذس رـ
ذصیق ابق علی کے چلؼ پس ؾنجر ن طر آبٌ

6042

چالبٌ طير نے ؾنجر غہ ٹذ کسبال پس

نل

ضمیق کسبال میك ذسر کٌ من طر ن طر آبٌ
بھٌ لسضم ؾرش میك رش طشت جب رشبٌش ظٌلف میك
تبی ضرام غہ ٹذ کسبال کٌ ىر

ن طر آبٌ

ے
شہٌ ہل کس م طٌلف سے مذپبن جب علی تہنچ
نل مٌتف مؤوبیك کے رشو ٹٌق گھر گھر ن طر آبٌ
ے خچٌب
غف مبیر میك ا بک

ُپر

ؼ ٹٌء ىجزكق

ِّ
دمحم لٌم میػ الذبق کٌ رلیر

ن طر آبٌ

ذصیق ابق علی کی سکس میك ؼ ٹذ یمٌئی کٌ
نن نلعن کٌ ہر ابؾ ٌضملق الف سے ُپر ن طر آبٌ
٭٭٭٭٭

6043

ے مبیر کٌ ضل بٌـ آۓ
آتسمق ضلر نن ضلر ػھلک
ے مبیر کٌ ضل بٌـ آۓ
آتسمق ضلر نن ضلر ػھلک
ے شاجت غقبی میك نن کٌـ آۓ
رپ ٹٌ میك مل
ذشؾ ہر ضبٌق ل ٹکق  ،نب کی ہی بیق پس ہے
لٌري میك ظکینن کی  ،مہ ٹذي نن کو چٌـ آۓ
ے کی طرػ آۓ
عٌضي نے بھري ًشکی  ،ؾیم
ػھپ ػھپ کے ہیك ہٌبھ کٌنے ،اعذاء ل ٹٌـ آۓ
ے غہٌرت جب
پسػھی کھٌ علی اکیر  ،بٌۓ بھ
ے  ،طًشت کساـ آۓ
ؾبت کی طرػ لین
ًشیري علی اصغر ،

آق ٹٌب امٌهت

پس

بٌئی نن ربٌ اؽ گھمپِ  ،اعذا سے غہٌـ آۓ
ے ہی
ضم کھ

ے
گل

اكپس  ،طير کٌ چال ؾنجر

لٍ نن بھر بھی مللی کے  ،رعٌ کے کالـ آۓ

6044

رپ ٹٌ میك بالطف بھٌ  ،ؾرش میك بھی لسضش بھی
ضمشح بھٌ گہق میك اكش  ،ظلهت کے عمٌـ آۓ
پسسے ضتبب کے آتسمق  ،کلبلـ شكئی بھر بھر کے
ے کلٌو  ،کلٌو سے كم لٌـ آۓ
ق ٹذي ہل چل
ضبق الع ٹٌربك مللی  ،چٌلیس پسس لؿ نلق
ے شكنے  ،جب مٌء ك طعٌـ آۓ
شكنے ہی گن
ضہرا کے ہیك آتسمق کی  ،ص فٌػت کے عٌمق كم
پسہٌف ربك مللی سے  ،مؤمق کل پ ٹٌـ آۓ
ے پ ٹٌضمق کٌ
مٌتف ك نکٌ کس کے  ،پسعو ر تن
میػ الہذي مللی کے می ٹکشكق عالـ آۓ
میػ الہذي مللی کی  ،ؽخت میك ن فٌ ہل طمؿ
لٍ نن نن رعٌ ہر بـ  ،صنخ ہل بٌ لٌـ آۓ
آتسمق ہے میرً رؿ کے  ،بٌئی تہیك آنکھمق کٌ
مبیر کے نلعن سے  ،رؿ کل ہے آشاـ آۓ

6045

مٌتف ك نکٌ عو کٌ  ،تشییف کی ؼ ٹٌرت ہے
ے تس نل  ،شكنے ہی قمٌـ آۓ
شكنے ہی جین
٭٭٭٭٭

ُ
آنکھمق سے میري ضلق کٌ رشبٌ ابـ شہٌ ہے
6046

ُ
ب
آنکھمق سے میري ضلق کٌ رشبٌ ا ـ شہٌ ہے
میري ن طر کے آگے و ٹذاف کسبال بھٌ

الالـ كالل کہو رك ضل گزشي کسبال میك
تیغمیر چذا کی حىبت کٌ نن علو بھٌ
ے بھی
اً آق ٹٌب ىخسر کجھ بٌر ہے بجھ
بٌضاش کلف لٌ بھٌ اكش کس کٌ ىر کھال بھٌ
نیی ص
ظ
ی
ق
اً كف فی نن لف

بٌر ہلگٌ

ے ئی ٹٌ پشة شہٌ بھٌ
ے بھ
مبیر رنکھن

6051

ے بذش کے آ تسمق
بخ ِّن ضل ًشکسابٌ پ ٹک

ؿیراف ہلق میك بٌ شب نن چٌرنن بھی ک ٹٌ بھٌ

ے
ے ہلۓ بھ
ے چل
ے ؾیم
ىسے پشً ہلۓ بھ
اؽ صیر کٌ ت ملنن چٌملش رنکھ ٹٌ بھٌ
ُ
اس تیر دسملو نے کس کل ک ٹٌ تشٌنن
مبیر کٌ چگس بٌ نے شیر کٌ گال بھٌ

*****

6056

آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب

آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب

ک ٹٌ آف بٌف کـ بھی نکلی بھی جب كطق سے
ابھٌشم چٌبذ لے کس بٌشكق کی ابجمق سے
ضلش شبؿ بھمؿ ظق کس الالـ کے طمق سے
ب
ل ٹـ چلی ہے گلبٌ گلصاش تنچیق سے
آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب

6056

ُ
ے لٌبھ ػھمى
بٌنل کی كم عمٌشي كم ا لک
ػھملے میك چٌبذ جیشٌ اؽ تنہٌ

مُٹّا

بخن

ے طمق میك ػنخن
ے عذػ میك ملئی جیس
جیس
بٌنل کے رؿ کٌ بکشا مبیر کٌ کلنخن
آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب

چٌنے کی لٌف كم بھی آنے کی نن ارا ہے
ُ
تہچٌپ ٹٌ ہے ًصکـ غہرم اپس گ ٹٌ ہے
ُ
پسرتس میك سٹھی کجھ رکھ ٹٌ کٌ لُٹ رکٌ ہے

ضتبب تہیك ہے گلبٌ بٌش بد کسبال ہے
آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب

6050

اؽ رك تہر میك لٌشا

گلسق لُٹا

چکی ہے

ے ػھ ٹٌ چکی ہے
مٹّی میك چٌبذ بٌشً ا تن
بکشً رؿ ك چگس ہے كم ضطف کھٌ چکی ہے
الالـ کل بچٌ کس ضلر کل و ٹٌ چکی ہے
آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب
قٌطف کل شك چکی ہے اکیر کل شك چکی ہے
ے
ؼ ٹٌس جیس

مپر

لشکس کل شك چکی ہے

ے غہ ٹذ قعف اصغر کل شك چکی ہے
تنہ
تس اتنہٌ نل نن ہے ىركش کل شك چکی ہے
آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب

6051

ُ
ج
ػ
ى
ک
ٹ
ھی
ے
ے للؾ ھس
نن ضمبحبی ہے ر ھ ٹٌ نل گ
تیرپٍ کے چٌبذ نل نے ضتبب کہٌق ػھ ٹٌۓ
ہيرام چٌنے كالے ہيرام کبلق نن آۓ
ے
کیبل کل لے گبی بھی آۓ ہے لٌبھ کین
آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب
ے كالی
کٌتبلق نن چـ چکی ہے بھمللق میك بلن
ے میك ق ٹذي
الالـ کی سطینن نلق رنکھن
ئی ٹٌر بؾ ہال ري ذس نے پصبذپُ کی
ضبذاق کھٌق کھٌق نن ؾبت کی لٌہزاري
آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب

6052

کس کس کل میك رکھٌلق ضمعٌت کسبال کی
ِّ
رشكق سے تشت ضطمی اكش پ ٹلگلق کالئی
ُ
وچٌر بٌ نلاق کی ًش ٹذ ارھر چالئی
ضہرا کے ىزلے کی نللٌؽ ضلق میك زكئی
آنے کل نل كطق میك اب آ شہی ہے ضتبب
اہـ كطق سے ل ٹکق ىرمٌ شہی ہے ضتبب

٭٭٭٭٭

6053

اہـ غہٌق نن رشر کٌ من طر نن بھمل ٹٌ
اہـ غہٌق نن رشر کٌ من طر نن بھمل ٹٌ
کٌبذھے نن عو کے ىعوء اکیر نن بھمل ٹٌ
الالـ كاللق لٌم کٌ اذشٌف ہے پشا
ىركش کٌ چلؼ ظلف کٌ ؾنجر نن بھمل ٹٌ
قرمٌبٌ عو نے ئی ٹٌ ضل گسمی میك ىرر آب
اً میرً ركمیلق لٍ اصغر نن بھمل ٹٌ
ے بٌضاش
رؿیر علی کی ىر کھل
اً اہـ

لٌـ میك

اجیشٌـ نن ىخسر نن بھمل ٹٌ

گس پ ٹٌم کی ضلسی ت مہیك رکھالۓ سك الچالؿ
رلہق

ظکینن

رلیر

شیر

*****

نن

بھمل ٹٌ

6054

آكاض آ شہی ہے کسب ك بال کے بق سے

آكاض آ شہی ہے کسب ك بال کے بق سے
کس چذ کی رطمبی بھی اكىر تنچیق سے
چ
ے تیري میك ذضنن بق سے
آ کس ل ٹـ ر نکھ
کشبـ ضلاق کی مبت کس طرد آئی شف سے
مہمٌق بال کے شف میك پ ٹٌلٌ غہ ٹذ کسبٌ
کلئی لللؽ نلق بھی کسبٌ ہے نے كطق سے

آؿ تبی کی قعهت طىجھٌ نن کلئی ظٌلف
بٌملس ٌضطفی کل بٌبذھٌ

گ ٹٌ شظق سے

6055

بٌش گساق ك طمؼ ك ض خبیر آھبی ہیك
نن بٌش ک ٹٌ ابھنگٌ تتمٌش ك ذضنن بق سے

بٌـ ك تشٌف

آؿ اقمذ ہے آًکٌشا

عٌبذ ہے ابؾ بٌقی اكىر تنچیق سے

اتبی تہی رعٌء ہے كقُ اؿیر بٌ شب
ے چٌمظ تیرً رہق سے
بٌـ ذصیق نکل
*****

6056

آل

اصغر

پ ٹٌشً

ػھمللق

ػھمللق

میري آنکھمق کے بٌشً ػھمللق

آطمٌق کے ه ٹٌشً ػھمللق

ُ
میرً شاح رىشً ػھمللق

آل

اصغر

پ ٹٌشً

ضم کس ػھملے میك ئی ٹٌ ػھمللق
بجھ نن قربٌف ئی ٹٌ ػھمللق
ُ
ُ
ابھمق ػھمللق میك یمکل لاللق
ابھمق اصغر میك یمکل ػھمىلق
ُ
ُ
ے سے یمکل لگٌلق
ابھمق مین
ابھمق اصغر میك یمکل و ٹٌلق
ئی ٹذ نن کیسی آئی ہے اصغر
بٌ لعٌ بجھکل آئی ہے اصغر

ے لگق سے
کیس

بجھکل ل ٹکس مذپبن كطق سے

کسبال

چٌ تشٌ نل عذف میك نن شف سے

بھر گ ٹٌ میرا گھر نب ىحق سے

آئی

اصغر کہو کس کس کل باللق
شیر اب میك کس کل باللق

6061

ہٌبھ میك بجھکل بٌبٌ نے ل ٹکس

طًس

ے شف میك كم مبط تیمیر
چل

مٌنگٌ بٌئی ہل ہل کے ٌض طر

پس

ًشیري لٌ مبلش

کٌقر نے مٌشا تیر سے بجھکل
شکھٌ

پ ٹٌلٌ

تیر

سے بجھکل

تیرا ق ٹـ ہے بھٌشي غہٌ پس

تیرً ضلق کل بھینکٌ طمٌء پس
ُ
ہے رىلُ نن تیري عال پس

ُ
ابؾ ن طرم گسا نن ربٌ پس

اصغر نل بھٌ ؾرش کٌ بٌشا
ُ
شب نے بجھکل تہٌق بھٌ ابٌشا
تیغ بٌبٌ نے لی رشو ٹٌق سے

ػھمئی قیر کل کھمري و ٹٌق سے

ک ٹٌ نله ٹذم بجھکل غہٌق سے

ُ
ک ٹٌ عٌپٍ ربٌ کے ٌکٌق سے

اصغر پ ٹٌشً
ہلئی

تنہٌ

گھر ہلا چٌلی
صلشن

شكبٌلی

6066

اب

ے
ػھالئی ٹگ

اكش چلذ

کی

بجھکل

تیمیر

ضلشبك آ کس

اكش

قٌطمن

نب

ػھالئی ٹگی

ے
آب بالئی ٹگ

کلپس کٌ

للشبٌق

ربکس

بجھکل منرِّ ش

بٌبٌ

ے بٌبٌ
ے سے لگٌئی ٹگ
اكش گل
ے ػھملے کٌ يرپبه ہر رـ
پش ھک

کس شكاق غف کے آنکھمق سے رـ

بٌ کو ہل چٌۓ اس غف میك نے رـ

لے نلاب کی چٌگس اؽ رـ

ُ
پس غف اصغر

کی

سکس یمٌئی

شكکے ہر آق پ ٹٌق کس یمٌئی
٭٭٭٭٭

6066

آل مبیر ظکینن کے گلہر

ے ہی ك
ػ ھین
ے ہی ك
ػ ھ ین

آل مبیر ظکینن کے گلہر
ُ
ے ہی ك
ے بھی اسے لگن
اكش گٌللق نن طمٌ بچ
ئ
غ
چٌؽ پس یٹھی ہیك غہزاربٌق نب ہمی ہلئی
ے ہ یك
کہٌق چٌۓ کو ح ٹٌـ عو ربك چلن

ے ہیك اہـ ص فٌ
نللی ضتبب کو شرا ػھین
ِّ
ے ہی ك
اكش رشً بھی میري تشت نن اب لگن
ے ہے نلق عٌبذ سے
رپس ہلئی ہے چلل کہن
ُ
مٌش کس تیزم ابھٌنے ہے كم جب گسنے ہیك
اس طرد بٌبذه کے شاہلق میك چالنے ہیك لػیك

لٌبھ میك ریّس

ک
ِّ
ھ
گ
ن
ے ہیك
ے حن
کے بجلق کے ل

6060

م
آنکھمق میك ہیك تیرا ل ٹـ تہیك بھملی بھٌئی
ے ہ یك
ے اب چلن
ىر ه ٹٌق پس تیرا ظٌلف لین
ت
ب
ہ
ن
تہر پس جی نل ہل گی نن میري آم ك نکٌ
ک ٹٌ علمذاش کے بٌضكق بھی كہیك ہلنے ہیك
نللی ضبذاق میك شقنه میرً بٌبٌ ہل کہٌق
اب نل آ چٌل تہت بٌر ت مہیك کسنے ہیك
ُ
ذسر ابھ چٌبٌ ہے مٌتف کٌ ضل پسہٌف ہذي
عو کی ؾرپُ کٌ قمٌلی كم پ ٹٌق کسنے ہیك
٭٭٭٭٭

6061

اً چٌؽ تشیبلق ک ٹٌ کہ ٹٌ ک ٹٌ بخت مال ک ٹٌ بٌح مال
اً چٌؽ تشیبلق ک ٹٌ کہ ٹٌ ک ٹٌ بخت مال ک ٹٌ بٌح مال
ُ
ُ
ابھرً نل تہیر نلق ابھرً کلبیق کٌ آدس شاح مال

ػ
ے ہیك كم شپبنء عذ مغراح مال
مبیر ملؾ بؾ ھکن
ؿیربـ کے پس کٌ ػھیر مال كچذت کی ن طر کٌ بٌح مال

رشبٌ بھی مال بٌئی بھی مال لٌچـ نن انلکھٌ شاح مال
لٌۓ میك ذشیبی پسطف کے ؼ ٹٌس كقٌء کٌ بٌح مال
ؼ ٹٌس بھی ضلش شہلاش بھی ضلش اكش ًشؾ ظکینن بٌئی میك
بھی تہر نل پسضمق سے اتبی ن فذپس سے قنضن آح مال

6062

ػھملے میك چکلهت کے اصغر و ٹذاق میك ص فٌػت کے اصغر
بٌنل کے دصارً ک ٹٌ کہ ٹٌ ک ٹٌ بخت مال ک ٹٌ بٌح مال
ے
ک ٹٌ تنہی ن طر میك كشعت بھی ضل ملت کی معبی چٌف گن
ے کے کسی کل شاح مال
ے جیس
نلق تیر کل اصغر لے کے ہیس

ضہرا کٌ ىچـ كپساق کس کے ک ٹٌ بجھ کل مال اً شكد پصبذ
کس رہر میك تیري قیر تبی کس چٌؽ میك تیرا شاح مال

قذملق سے وچٌػت لیبی ہے بکسانے ہیك ىکھمق سے اکیر
بٌبٌ

کی ضلائی کـ بٌئی بللاش کٌ قنضن آح مال

6063

میراج نل نن بھی ہے قٌطف بللاش پشي نل ىر پس ہی
ے سے اكش رارا کٌ كشنن آح مال
بھٌ شبؿ ذسق نل تہل
ُ
اصغر ہے نن لکلي بٌئی کٌ ػھملے میك اراسی ػھٌئی ہے
جب يڑکے ن طر کی بٌنل نے تنہٌ لٌ ىچـ کٌ شاح مال
ک ٹٌ کہ ٹٌ ذشیبی لٌؾر کٌ ؾرپُ میك كم لٌہی کسبٌ ہے
جب لعـ مال رپ ٹٌ سے ػبی مللی کٌ مگس ىچ ٹٌح مال
٭٭٭٭٭

6064

اً ضمیق کسبال تیري نل آبٌري ہلئی
اً ضمیق کسبال تیري نل آبٌري ہلئی
پس ربٌش قٌطمن ضہراء کی پسبٌري ہلئی
رك تہر میك ہل گ ٹٌ پسبٌر بٌغ ٌضطفی
اكش ىچ ٹٌح شراء عٌلف کی غہزاري ہلئی
قیر میك اصغر کل شکھ کس عو نے چٌلؼ سے کہٌ
ضمئی ٹٌ ہلق نن امٌپُ تیري مللی ري ہلئی
ُ
ل
رك گھڑي میك ہی كم ر ہق آم تبلم ہل گبی
ُ
ہٌۓ کیسی رؿیر مبیر کی لٌري ہلئی
٭٭٭٭٭

ىخصلص کالـ ۷۳۴۱

6065

اً لالمی ربکھ کس اپسكۓ اکیر چٌبذئی
َ
اً لالمی ربکھ کس اپسكۓ اکیر چٌبذئی
اكش آق ٹٌب ذسر بق چٌئی ہے ىجھ پس چٌبذئی
ہل گبی تہر قرات شكظق شكد ؼ ٹٌس سے
اكش بٌق سے كاق بؾ ہل گبی رشبٌ کی چٌرش چٌبذئی
طير نے چٌہٌ تہت عو سے چذا ؼ ٹٌس ہل
پس نن طىجھٌ چٌبذ سے ػھمپ ٹگی کبلق کس چٌبذئی
نے کلق شف میك پشا قٌطمن کٌ نلش ؽیق
ح ٹکی چٌرش رھلة بھی اكش نب کی چٌرش چٌبذئی
ہلنے ہی ظٌ لع ک ٹٌ مٌم ضلائی نے ؾركب
ے بٌۓ نن اکیر چٌبذئی
چٌش رف بھی رنکھن
ے ؿیربـ اکیر ه ٹذ ىچ ٹٌش سے
ے بھ
ک ہن
ح ٹذش ك ضہراء يير  ،مبیر ك شیر چٌبذئی

6066

ُ
ک
م
ملتس کسبال کٌ اچال لق ـ گ ٹٌ
ىجھکل ؔ
رنکھم لے گ ٹٌ ظلمٌت میك گل لک ٹذش چٌبذئی
٭٭٭٭٭

6111

اً ظٌلملق نن سیف زھٌل میك ظکینن ہلق
اً ظٌلملق نن سیف زھٌل میك ظکینن ہلق
چذاشا ىجھ نن پسس کھٌل میك ظکینن ہلق
کلئی ئییف نن اس طرد ظلف زھٌبٌ تہیك
ُ
ے کلئی شىبٌ تہیك
تبی کی آؿ کل ا تس
سشا نن طير

کل طىجھٌل میك ظکینن ہلق
ے ذصیق کے
ىجھ
لبٹ کے

ے نن ئی ٹذ
مین

آ پ ٹگی

بٌبٌ سے ئیبی نن ـیق بٌپ ٹگی

کہٌق ہے بٌبٌ کل لے آل میك ظکینن ہلق

ُ
ب
ے جب میك اراس ہلئی ھی
ىجھ و ٹٌنے بھ
ُ
ب
ے جب میك شكئی ھی
كم میرً بٌض ابھٌنے بھ
ُ

ے اب اكش نن شللال میك ظکینن ہلق
ىجھ

6116
لبٹ کے گھمصً کے تیركق سے میك تہت شكئی
میك کہبی شم گبی بٌبٌ کل

شكؽ لل کلئی

ے ہیك كم بللال میك ظکینن ہلق
ے گن
چل
ے نن ضمئی كم آح چٌؽ نن ہے
میك ذس کے مین
ُ
کلق بھی اف کے نن بٌمٌؿ ذسف بٌؽ نن ہے

چذا کے ضلػ سے گھیرال میك ظکینن ہلق
ائی نن تیزً

کی بٌبٌ کٌ ىر دشھٌل تہیك

ے ؾیملق کل تف چالل تہیك
کہٌق نن چٌئی ٹگ

ے تف اكش نن پشبٌل میك ظکینن ہلق
ىجھ
ے گلہر میرً کٌنلق سے ضلف تہ ٹٌ ہے
ػھن
ے مٌشك
طمٌ بچ

ظکینن

کل

کلئی

کہ ٹٌ ہے

ے ىجھ نن نن پسلٌل میك ظکینن ہلق
طمٌ بچ
نن
نن

ػ

ھیبل

مٌشك

ضتبب

ِّ
رشً

رلگیر

کی

شراء

للگل

ہے

تتمٌش

کسبال

للگل

ے میك نن پ ٹذھلال میك ظکینن ہلق
شظق گل

6116
ے
تہر سے اب نن خچٌ بٌئی لے کے آئی ٹگ
نل تضنن

ے
کٌـ ہی ک ٹٌ ضمۓ لٌـ چٌئی ٹگ

سشا لٌ

بللال میك ظکینن ہلق

بٌئی نل

شٌمی ہلتبلق نن بٌبٌ کٌ لے کے بٌـ گبی
ذؔ
ے رؿ میك ظکینن لٌـ گبی
نن ش بج ك غف لین

کلئی نل بٌبٌ سے مللال میك ظکینن ہلق
٭٭٭٭٭

6110

اً میرً مؼصلـ اصغر شات آئی گھر چلل

اً میرً مؼصلـ اصغر شات آئی گھر چلل
چٌبذ نکال آطمٌق پس  ،شات آئی گھر چلل
ل ُٹ گبی مٌق کسبال میك  ،ہٌۓ ئی ٹٌ ک ٹٌ کسكق
جب میرا اصغر تہیك بھر  ،چٌلی ػھمى ک ٹٌ کسكق
اب نن لؿ چٌۓ ن طر ،شات آئی گھر چلل
ے بق میك بٌ چذا
بھمؿ بٌنل کٌ پشا ہے  ،ئین
ے کٌ بھی بخن کسبال میك نن بچٌ
ػھ مہین
ے مٌرش  ،شات آئی گھر چلل
رؿ میٹھٌلے کیس

6111

تیر کھٌکس ًشکسانے كالے مٌق تیري پ ٹٌش
گ
ب
ل
سق کس ـ نے لے لی میري گلري کی تہٌش
ک ٹٌ کسً اب تیري مٌرش  ،شات آئی گھر چلل
ے ىچٌہذ ئی ٹذ
قیر میك تنہ

ے آ پ ٹگی
کیس

جب بھی بٌر آ تنگٌ اصغر مٌق تیري ير چٌپ ٹگی
ظلف ہلگٌ مٌو ٹٌ پس  ،شات آئی گھر چلل
ے
ے ضلف میك پس ہل گن
ے بھ
ے کل گن
بٌئی ئین
ے
مٌق ارھر شكئی شہی اكش تف لچذ میك ضم گن
ک ٹٌ مال رؿ نلص کس  ،شات آئی گھر چلل

6112

اب ذشیبی آطمٌق پس ابؾ بھی بٌشا تہیك
دسملو ک ٹٌ تیري گلري میك کلئی بخن تہیك

اب ذشیبی آطمٌق سے چـ ربٌ ہے ًسري
دسملو بٌس کلئی بھی بخن تہیك

تیر ػھمصا مٌق کے رؿ پس  ،شات آئی گھر چلل
ے بٌة کے ہٌبھمق نن قرآق کی طرد
ے بھ
تف گن
ُ
ک
کلئی ر ھ ٹٌشي ہے اب ئی ٹٌ تیري مٌق کی طرد
لِ گبی اؽ رف میك مٌرش  ،شات آئی گھر چلل
ے
ک ٹٌ ق ٹٌهت آ گبی اہـ دسـ پشبٌ کین
ِّ
ک
ے
ے  ،ضلف سے ھ ٹال کین
ے كالے بچ
ركره ئین
کِ شہٌ ہے اب چگس  ،شات آئی گھر چلل

6113

ے
ے ه ٹٌہی بٌة کے کٌـ آ گن
اً میرً تنہ
ے
کسبال کے ضمنے ؾنگـ میك ابذھیرً ػھٌ گن
مٌق چٌ نلش ن طر  ،شات آئی گھر چلل
کسبال چٌ اب نل تیرا رؿ بھی بھ ٹرا ہل گ ٹٌ
تیري گلري میك علی کے ىؿ کٌ رؿ ضم گ ٹٌ
ہے میرً لخت چگس  ،شات آئی گھر چلل

کسبال کی چٌؽ میك كم چٌبذ تنہٌ ہل گ ٹٌ
تیري مبی میك علی کٌ ىؿ اصغر ضم گ ٹٌ
اً میرً لخت چگس  ،شات آئی گھر چلل

6114

مللی پسہٌف الہذ جب بھی پ ٹٌق قرمٌنے ہیك
مؤوبیك کی آنکھمق سے آتسمق شكاق ہل چٌنے ہیك
بٌر آبٌ ہے كم من طر  ،شات آئی گھر چلل

ربکھ لے طًشیر ظق کی گلربٌق پسبٌر ہیك
ُ
ے عذقے میك نل ہر مؤمق کے گھر آبٌر ہیك
ا بک
ہے پشا اذشٌف ہف پس  ،شات آئی گھر چلل
٭٭٭٭٭

6115

اتشٌ غہ ٹذ ظلف کلئی نے كطق نن ہل
اتشٌ غہ ٹذ ظلف کلئی نے كطق نن ہل
يرنے کے بعذ ذشکل نیسر کلق نن ہل
ذس طرد بٌغ ادشا ہے تبت شضمؿ کٌ
نلق بٌیمٌؿ اكش کسی کٌ طمق نن ہل
ے ضل شف کل نل کی مٌق نے نن رعٌء
قٌطف چل
تبلا میرً تسر کی چذابٌ رلہق نن ہل
ضتبب نے بٌؿ کہللے ضل اکیر کی ىش پس

ب
عو نللے ىر پسہنن ابھی اً ھق نن ہل

اؽ ىش بٌشم بٌشم ہے شف میك پشي ہلئی
رنکھم ذصیق نن ک ہیك ابق ذسق نن ہل
ے کے شكنے کی
میبی بھی جب عذا کسی بچ
کہبی بھی مٌق نن اصغر تضنن رہق نن ہل

6116

ے شہے
ے اہـ دسـ رنکھن
نے پسر گین
وچٌر لٌ بھی کلئی اشیر ىحق نن ہل
ىركش
م طللـ کسبالء کے ٌعٌپٍ نن اً ؔ
ُ
کٌقر اسے کہل ضل کلئی مینن ضف نن ہل
٭٭٭٭٭

6161

ے
ابؾ بٌش اكش ىجھ

گلر میك لے لل بٌبٌ

ے
ابؾ بٌش اكش ىجھ

گلر میك لے لل بٌبٌ

ُ
ک
بھر کہٌق آبکی آغلش کہٌق نن ر ھٌبٌ
ُ
ے گھر سے عو کسب ك بال
ہلکے شرػت ضل چل
كاذشی ٹٌ

کٌ

ہلا

ضمش

دسـ

میك پسبٌ

ے نن ركصي ظکینن کے بھہر چٌلك ضشا
ه ٹک
ے للث کے بھر نن آنے
خچٌ ؼ ٹٌس گن
میرً رك چٌبذ سے بھٌئی بھی نن گھر کل آنے
رك گھڑي میك ہی میرا ركلہٌ گ ٹٌ ہے مٌشا

6166

ِّ
عو نے بجی کل ضل نے چٌؿ پستشٌق رنکھٌ
شكکے نن نلػھٌ کے ک ٹٌ چٌؿ ہے اً مٌم ل فٌ
ے سے ہٌبھم کل ظکینن نے کھٌ
ضلص کس تنہ
ذشکی رھٌشس بھی كہی تہر نن چٌکس ضمنے
کسبال آ کے میرً چٌبذ لٌ بھٌئی کھمنے
کشکل میك بٌر کسكق کشکل باللق میك بھال
ے كاى
ے بعذ میرا کلف ہے چٌ ہن
آ بک
ے ىجھکل بٌى
اس قذش پ ٹٌش سے کبلق آ تن
ے بعذ
آ بک

بھال ضبذم

شہلبگی

بٌبٌ

ف

نن نل ضمبجل کو بھال

ے ؾبلبگی تنہٌ
کیس

6166

ے
ے نن بھال کلف لالتنگٌ ىجھ
ے مین
ا تن
ُ
ب
ج
ب
ب
ى
ے
ھ
ضل میك ش ھم گی نل ھر کلف و ٹٌتنگٌ
ے سے ہٌبھمق کل ظکینن نے کہٌ
ضلص کے تنہ
ے
اب نن پ ٹٌسی ہل نن بٌئی کی ؾركشت ہے ىجھ
ے
کلئی چٌجت تہیك تس ابؾ نن ذسرت ہے ىجھ
ربکھ للق آح میك ؼی بھر کے ت مہٌشا غہرم
ک ٹٌ ؿیر ہے کلئی بٌت بھی اب ہلکے نن ہل
کلف چٌنے کے مالقٌت بھی اب ہل کے نن ہل
رؿ رھڑک ٹٌ ہے میرا تہر تبی تہر چذا
ف

ے ؼی آة سے اب مل نن لکلبگی بٌبٌ
جین

6160

ے مٌشً نن کلئی
ے ىجھ
ضمؾبی ہل کے طمٌ بچ
ُ
گسماش میرً کٌنل سے ابٌشً نن کلئی
كہف آنے ہے میرً رؿ میك نن چٌنے ک ٹٌ ک ٹٌ
ط
ب
ج
ى
ج
ى
ے تہالنے ہل
میك نل ھی ھی کی نلق ہی ھ
ے چٌنے ہل
بھٌ نن معللـ کے ير نے کے لین
ے چذا
ے ہل نے ہل اب ىجھس
تف ھنیشو کے لین

ذس

گھڑي طير

سیٌگٌش

ه ٹٌتنگٌ

ے
ىجھ

ے
میري قربٌر نن کلف آ کے بچٌتنگٌ ىجھ
نن نل بھٌئی علی اکیر ہے نن ؼ ٹٌس خچٌ

6161

اتبی

آغلش میك ہلل
بٌش

آدسي

ک
ل
ے
نچ

سے

ُ
اكبھٌلل
لگٌلل

ىجھکل
ىجھکل

ے ؼی آل بٌ آل میرً پ ٹٌشً بٌبٌ
جین

ے
بٌبٌ مین
اب

سے ظکینن کل

کہٌق ہلگی

لگٌنے چٌل

مالقٌت پ ٹٌنے چٌل

یمکل اکیر کی كسف ػنخن رہٌق کٌ عذٌو

مللی پسہٌف ربك سے غف کی پ ٹٌئی ظق کس
ُ
ضل ظکینن نن ہلئی ابکی ضبٌئی ظق کس
بٌ ذشی ٹٌ کی عذالق نن کسكق چٌف قذاء
٭٭٭٭٭

6162

ابؾ ركش لالمی رپ ٹٌ کٌ عذنلق میك اتشٌ آبٌ ہے
ابؾ ركش لالمی رپ ٹٌ کٌ عذنلق میك اتشٌ آبٌ ہے
ُ
جب کلئی تیمیر ابھ ٹٌ ہے بٌ کلئی غہٌرت بٌبٌ ہے
جب نلعن کؼنن كاللق کٌ شك شك کس کلئی ه ٹٌبٌ ہے
ے سے ؼی گھیرابٌ ہے
ے میك شكد لسضئی ہے جین
مین

ش
ت لیف ك شعٌ کی میزؿ میك ہرگٌلق نن ىکھمق س طربك ہیك
ُ
ب
ے پسلٌبٌ ہے
رشبٌ سے آؾ ا لبی ہے بٌرؿ شعل
ہٌق ضبذگیء چٌكبذ بھی ہے كم ضبذگی الکل ملبی ہے
َ
ؾنگـ کی رھکبی شتبی پس ضل اپ ٹٌ ضلف تہٌبٌ ہے
ے ہی ك
يرراف كقٌ ضلش ہل ہل کس بللاش کٌ بٌئی ئین
اكش ضطف كم بغهت ہے ذشکل عٌضي ہیس ہیشکس کھٌبٌ ہے
اکیر نے کہٌ پسػھی کھٌ کس ہف صلشت گـ يرػھٌنے ہیك
اصغر نے کہٌ يشکی لے کس لل ػنخن بھی ير چٌبٌ ہے

6163

اتشٌف تیرً تٹھر رؿ میك کبلق رشر تہیك اتشٌنلق کٌ
ُ
ط
رکھ رپ ٹٌ ہے م لملق کل مؼصلملق کل پسلٌبٌ ہے
اً تہر قرات اً تہر قرات اكسمس کس اتبی كسهت پس
کلپس کٌ لٌقی آح تیرً لٌچـ سے پ ٹٌلٌ چٌبٌ ہے
وچٌر اشیر ضلش ہلۓ عذ ؾیػ کسی نے نن نن کہٌ
نن بٌلف میلف کؼنن ہے ضبخیر

کسے

تہ ٹٌبٌ ہے

ت
ت
ہ
ہ
ص
پصربؾ ق ٹٌهت آ نجی ک ٹٌ نخ غہٌرت آ نجی
اً صنخ کے بٌشً کجھ نل پ ٹٌ کبلق بھنکٌ پشبٌ چٌبٌ ہے
نن لٌـ کے و ٹذاق میك بٌ شب ک ٹٌ آح پ ٹٌہی آئی ہے
ہے ظھر کٌ كقُ ابھی بٌقی اكش ضمشح زكبٌ چٌبٌ ہے
اً ٍہر چذا اس رپ ٹٌ پس گسئی تہیك کبلق بچلی تیري
گھر سے ركش اؽ نلشا کینن ؾنگـ میك ل ُٹا چٌبٌ ہے
ضطملق سے ضلش بذف لٌشا ہر ضطف نن بھر ابؾ ضطف پ ٹٌ
ے پسلٌبٌ ہے
ک ٹٌ نلق بھی کلئی م طللملق پس تیركق کے من
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ایمٌق کی آتبلق سے ؾنگـ تشٌ ہلا ہے
ایمٌق کی آتبلق سے ؾنگـ تشٌ ہلا ہے
نکھرا ہلا ضمیك پس قراف پشا ہلا ہے
ب
ے ہلۓ ہیك
ہے اتن طٌش مٌق کل آ تسمق ھم

ُ
اصغر نن ہیك نگٌہیك پسرم ابھٌ ہلا ہے

مبیر کی حبیك پس نن ضطف ہے یمٌبٌق
بٌ ىرذ آتبلق میك قرآق لکھٌ ہلا ہے
مبیر کی حبیك ہے اكش ضپس تیغ وچذً
اً کسبال ضمیك پس کؼنن ػھکٌ ہلا ہے
ُ
ركلہٌ کٌ پ ٹٌشا غہرم اكش اس نن ضلق کی رھٌشبك
مبیر کٌ

ب

ھینخن ركلہٌ پ ٹٌ

ُ
تنہی لچذ سے ابھکس بٌنل کے بٌس آل

ہلا ہے

اصغر ت مہٌشً چٌطر ػھمى بھمٌ ہلا ہے

6165

اکیر کے بٌس آ کس مللی ہیك کطمکش میك
ے پسػھی مینن ػھذا ہلا ہے
کس طرد نکل
ہے ان فالب عٌلف نلق چٌ شہی ہے ضتبب

ػ
چٌرش ھبی ہلئی ہے بٌضك پ ٹذھٌ ہلا ہے

ُ
ے ہلۓ ہیك آ تسمق
اپسا ہلا ہے غہرم ضم کھ

اصغر کہٌ لذھٌشً بٌنل کل ک ٹٌ ہلا ہے
نلنے ہلۓ ہیك بٌشً ػھک ٹٌ ہلا ہے ضمشح
مبیر کٌ ضمیك پس ىعو پشا ہلا ہے
٭٭٭٭٭
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ایمٌف ہے ہمٌشا قرآف

اكش ذصیق

اكش ذصیق

ایمٌف ہے ہمٌشا قرآف

رك چؿ میك ہے غہٌشا قرآف اكش ذصیق
ع
ب
ركنلق کی ضلب ع ظیف  ،ركنلق کی ضلب ب لیف
شب نے ؽخب ابٌشا قرآف اكش ذصیق

ُ
اپسا ہے ابؾ رؿ پس اكش ابؾ رؿ کی رھڑکق
ُ
ؾیف شلـ کل
ن فذپس کٌ ه ٹٌشم طٌکٌبٌ

ہل

ذسف تبی کٌ

پ ٹٌشا

قرآف اكش ذصیق

نل چٌنل
بٌشا

قرآف اكش ذصیق

طمع ک ٹٌ ہے قرآق  ،شكۓ تہت تسر پس
ح ٹذش نے ہے میلاشا قرآف اكش ذصیق
ے ضل ملنگٌ  ،نن اتشٌ ہے كه ٹلو
مٌبگل بگ
کس رنگٌ

كاشا

پ ٹٌشا

قرآف اكش ذصیق
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ے
مقبلؿ پ ٹذگی نن ہلگی ضماۓ ا لک
ؾرقٌف

و ٹٌشا

کٌ

قرآف اكش ذصیق

ابذھیري قیر میك بھی گزشبگی ضلب اتبی
ضل

گزاشا

اپ ٹٌ ہل

قرآف اكش ذصیق

ص
کلئی قیع نن ہلگٌ ىخسر کے رف کسی کٌ
تس ابؾ ہلگٌ چٌشم قرآف اكش ذصیق
اؽ ہے ىركع الف سے اؽ پس الف ؾیف ہے
آىـ کٌ

ہے مٌشا قرآف اكش ذصیق

نلبھی ػھري سے س بخ ہلبٌ ہے چلؼ ىركش
آمٍ ہے بٌشم

بٌشم

قرآف اكش ذصیق

پشھ ٹٌ بھٌ ىر پسبذم نلؽ ه ٹٌق نن قرآق
ربق چذا

کٌ

بٌشا قرآف اكش ذصیق

چلذ پسبك لذھٌشً پسہٌف ربق مللی
ربکس

ہمیك

غہٌشا

قرآف اكش ذصیق
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ہر گھر میك اؽ ہل چٌمظ  ،ہر گھر میك ىچلس غف
کل پ ٹٌشا

عٌلی قذش

قرآف اكش ذصیق

ے ہل مللی کی اؽ ن طر ہل
لٌکس ضل چٌ ہن
کسنے

شہل

ن طٌشا

٭٭٭٭٭

قرآف اكش ذصیق
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آئی بذاۓ ػبب

کے مبیر

يرح ٹٌ

آئی بذاۓ ػبب

کے مبیر

يرح ٹٌ

ے بھی نن طًشیر يرح ٹٌ
اس ہٌبھ کے لین
نن آپسك

نن

ح ٹؿ

نن نلقیر

يرح ٹٌ

رکھال ري مٌق کے ضلف کی بٌتیر يرح ٹٌ
عٌلٍ ک ٹٌ

ے کٌپ ٹٌت پس
چذا نے بجھ

تس چٌت من غہٌر کٌ ہے تیري سات پس

لب ّٹک کہو کے تیغ شکھی عو نے و ٹٌف میك
بلبی

ه ٹٌم

آئی

ق ٹٌهت غہٌف

میك

بھر ىرکسمق نے تیر مالۓ کمٌف میك
ب ُک
ب
ھ
ے لبٹ کے ھر پسً تشٌف میك
ھر ل گن

ے
نے کس ذصیق ظلف شعٌشكق میك گھر گن
ے
مللی ت مہٌشً ىکھ ضماشكق میك گھر گن
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ے رس ہزاش
ے سے چل
ے نن لٌ من
مین

تی ر

ے کبی ضم ابؾ بٌش
ػھٌئی نن لؿ گن

تیر

ے کے بٌش تیر
تہلل کے بٌش پسػھ ٹٌق مین
ک
ھ
ب
ی
ے بق سے چٌش تیر
ے ھ
ے رس ضل حنن
پشنے بھ
ظ ِّ
ل
ے چذبؿ ـ ا ہی کے ذسف پس
نلق بھ
ذس طرد چٌش ہلنے ہیك لٌہی کے ذسف پس

ے چٌش طهت سے بھٌلے ذصیق پس
ے بھ
چلن
ے چٌش طهت سے بھٌلے ذصیق پس
ے بھ
چلن
ے پسػھبلق كالے ذصیق پس
نلنے ہلۓ بھ
ُ
نن رکھ تبی کی گلر کے بٌلے ذصیق پس
ے ؾنجركق کل
قٌبـ بھ
تیر

سیف

ے
نکٌ لن

كاى

نکٌلے ذصیق پس
کلئی نن

بھٌ

ے كاى کلئی نن بھٌ
ے اكش میٹھٌ لن
گسنے بھ
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ىکھمق میك ابؾ نے کس رلگیر ہٌۓ ہٌۓ
قرضبذ قٌطمن کی نن نلقیر

ہٌۓ ہٌۓ

بھٌلے كم اكش تہللۓ مبیر ہٌۓ ہٌۓ
كم ضہر میك بجھٌۓ ہلۓ تیر ہٌۓ ہٌۓ
ے ضل ىلح کے ىرکش بھرً ہلۓ
غ ّصہ میك بھ
ے ذصیق نن پسکش بھرً ہلۓ
چٌلی کین

گسنے ہیك اب ذصیق قرس پس سے ہے ـػب
نکلی شکٌب بٌۓ م طہر سے ہے ـػب
تہلل ًگٌقنن

ہلا

ؾنجر سے ہے ـػب

ے عمٌمو گسا ىر سے ہے ـػب
ؿش میك ػھک
قرآف شچـ ضبق سے پس قرش گسا پشا
رنلاش

کؼنن

ئیٹھ

گبی

ؾرش

گس

پشا
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ُ
ٹ
ے ک ھی شکھٌ ضمیك نن ىر
گس کس کٹھی ا بھ
ُ
ٹ
ٹ
ابال لہل ک ھی نل میٹھٌى ک ھی چگس
ذسرت سے کی ح ٹٌـ کی چٌپٍ کٹھی ن طر
ُ
کسكث کٹھی پشة کے ارھر لی کٹھی ارھر
ُ
ػ
ب
ے جب نل ضطملق سے پس ھی کے ھـ گسً
ابھ ئیٹھ
ے جب منن کے بـ گسً
تیر اكش بق میك گش گن
ؾنگـ سے آئی قٌطمن ضہرا کی نن عذا

ل ُٹ

اُمّت نے ىجھ کل
ِّ
اس كقُ کلف ضؼ حىبت کسً ارا
ل ٹٌ كا دمحما

ے نن ظلف اكش رك عٌلف کٌ مل ٹذا
ے ہن
ہن

اُنّبس

ضم ہیك ضطف بق چٌؽ

ضتبب نکـ ذصیق

چٌؽ

پس

پشپ ٹٌ ہے چٌؽ پس
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ُ
ک
ع
ے ىر
پسرم الِ کے تبت لی ن لی پ ٹگ
لسضا

قذـ  ،طو ٹذم کير  ،ؾرؼ ضلق چگس

چٌشكق طرػ نکٌشئی بھی ىر کل تبٹ کس
تیرا مہمٌف ہے کذھر

اً کسبال پ ٹٌ
ِّ
ُ
ب
ے تہیك تضنن کٌـ کے
امٌق قذـ اب ا ھن
تہنچٌ رك ىش پس میرً بٌضك کل بھٌـ کے

اس كقُ نب غہٌف میري آنکھمق میك ہے ه ٹٌم
ے ىجھ کل پ ٹٌل شام
للگل چذا کے كا س ط
ِّ
س ّٹد کذھر پشپ ٹٌ ہے امٌق کذھر ہیك آم

کس طهت ہے تبی کے نلاسے کی ق ٹـ گٌم
ے ہیك آم کے
ے رؿ ك چگس سے نکلن
شعل
نن کلف بٌـ لی ٹٌ ہے میرا کسام کے
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کس نے عذا نن ري کو تہق اس طرػ نن آل
تس اب صنر قرپٍ ہے

ہلل

گھر میك چٌل

اب زكلبی ہے آؿ شضمؿ چذا کی بٌل
بٌ يرنضی ؾرتبلق کے تیڑً کل تف بچٌل
اب ػھمصنلق نن رنت بال میك ذصیق کل
بٌ قٌطمن

ػھ ٹٌلل

شرا

میك

ذصیق

کل

ے ىر
تبت علی نل پ ییبی بھرئی بھی پ ٹگ
ُ
کی ٹٌ بھٌ نلش ذسف علی کٌ گال ارھر
ے ہر ح ٹذ اہـ ىر
ضتبب کل میع کسنے بھ
ل ٹکق كم ركصي چٌئی بھی بھٌئی کی ىش پس
ت
ٹ
ق
ہ
نجی ضل ـ گٌم میك اس شكؽ نلؽ پس
رنکھٌ ىر ذصیق کل تیزً

کی نلؽ پس
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ے چٌکے نکٌشي كم ضمگلاش
تیزً کے تنچ

س ّٹد

تیرً لہل بھري صلشت کے میك پ ٹٌش

ے نن چـ گبی بھ ٹٌ ػھري کی رھٌش
ہے ہے گ ل
َ
بھملے تہق کل اً الذ ضؼ کے بٌرگٌش
عذقے گبی

لُٹا

ے گھر كعذم گٌم میك
گن

ح ییش لبلق کل ہے ابھی بٌر الو میك

بھ ٹٌ میك اب کہٌق سے ت مہیك ىلق ک ٹٌ کسكق
ے رؿ کل میك طىجھٌلق ک ٹٌ کسكق
ک ٹٌ کہو کے ا تن
ِّ
ُ
ے چاللق ک ٹٌ کسكق
کس کی رہٌئی ركق کس
تسبی پسائی ہے میك کذھر چٌلق ک ٹٌ کسكق
ُ
رپ ٹٌ یمٌـ ادش گبی كپسانن ہل گ ٹٌ
ئیٹھمق کہٌق کو گھر نل ؾزا چٌنن ہل گ ٹٌ
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گھر

لُبنے

کل آۓ گی اب ىلح

بٌنکٌش

کہبلق نن کجھ ضبٌق سے بجز لکس کسرگٌش
ے میك جب کو آؾ لگٌكبك سیف شعٌش
ؾیم
شہبلق میري

ئ یی ف

ظکینن

سے ہله ٹٌش

تیزاش ہے كم ذضنن چگس اتبی چٌف سے
ُ
بٌبذھے نن کلئی اس کٌ گال شتطمٌف سے
تس اً ائیس صعػ سے لسضا ہے پ ٹذ پ ٹذ

ل

عا م

کل

بٌرگٌش

ے
شہ ی ٹ گ

نن ح ٹ ذ

ے قلف سے صعػ میك ک ٹٌ ک ٹٌ
نکل
عٌلف تش ٹذ

پ ٹذ

ُنلٹد

ہے لل طٌق تش ٹذ

نن لعـ اكش نن پصـ ؾزا

پ ٹذ
پ ٹذ
پ ٹذ

بٌرگٌش ہے

تیري کے كلللے میك دصاق کی تہٌش ہے

٭٭٭٭٭
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نن ىچلس ذصیق ہے
آئی ہے قٌطمه تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

کسئی ہے كم نکٌء تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

تف کل نن غف ہل کلئی بھی

کسنے ہیك تس رعٌء تہی

تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

اس پصـ غف میك آلگے

ہر اؽ يرار بٌلگے

پسسے ہے ہر ق طٌء تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

ے تف ب ی ق
پس کس لل ا تن

چللم قگق ہیك تنچیق

ے غيزرم تہٌق
ہیك کین

نن ىچلس ذصیق ہے

ح ٹٌق

کلپس کی تہر ہے شكاق

ہے نلش چٌبچٌ تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

م طللـ

رنکھم

کسبالء

ن طٌشم
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کیبی

بل ٹ ذ

ك
سوبیك

ہمکل

ے
ر تن

ہیك

ٌضطفی

نن ىچلس ذصیق ہے

پسہٌف ربق آۓ ہیك

تسرنػ مللی ىۓ ہیك

عٌلی قذش غہٌ تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

نے آىركق کل آىرا

ے ضلعلو
آۓ ہیك ر تن

تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

الف

ے رـ
ہر نل ضلاق میك بھم بک

ے ضلعلو تہٌق
رً ر بک

نن ىچلس ذصیق ہے

ے سے ىؿ کٌ لہل
تنہ

ہف نب کل کسنے ىردسك

تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

ؼ ٹٌس

بٌكقٌء

کشبـ ضلاف

بگشي

پ ٹٌتنگٌ

کٌ

نل

آبھ

جیبیك
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ًشؾ ظکینن کے مبب

بچـ يرار میرا اب

ہلگٌ ہرا بھرا تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

ضتبب ہے ق ٹـ گٌم میك

نن ظق کے ہر نگٌم میك

م
ل ٹـ

تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

مللی نے آدسي گھڑي

وچذً میك ضل رعٌبیك کی

لے لل كہی رعٌء تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

 ،اشیر

ے رسٹگیر
ر تن

تتمٌش

طمٌتنگٌ

کسبالء

آتنگٌ

تتمٌشكق کل ص فٌء تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

نلد ك غلبـ ہل ؾركش

رصلش

ىخسر

ابھٌتنگٌ

تہٌق

آمٍ

کٌ

بغرم

نن ىچلس ذصیق ہے

6100

مـ چٌتنگٌ لکلف ك ـیق
ے شہل عذاء تہٌق
ر تن

تس

بٌ ذصیق بٌ ذصیق

نن ىچلس ذصیق ہے

بٌقی ہل میػ ربك غہٌ

ابکی ن فٌء سے ہل لذا

نن شكنؼ ك تہٌ تہٌق

نن ىچلس ذصیق ہے

لی ٹؾ راعی الخصیق

کہو کس ہل پس ہمٌشي بیق

ؔ ہل بھر ؾزاء تہٌق
لٌکس

نن ىچلس ذصیق ہے

٭٭٭٭٭
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بٌت آپ ٹگی پسرً کی نل بٌر آ پ ٹگی ضتبب
بٌت آپ ٹگی پسرً کی نل بٌر آ پ ٹگی ضتبب

ُ
بٌش بد غف ك رشر کی رہراپ ٹگی ضتبب

ُ
ب
ے آكاض
ا ھبی ضل تہیك ىش ضلاق ربجین
ُ
ٹ
پ
بٌى ہے نل ىعو بھی ابھٌ ى گی ضتبب
ِّ
ے ربگی تشلی
کس کس کل میٹھٌل ٹگی کس
ے ىپ ٹگی ضتبب
ے ہلۓ ؾیملق سے کس
چلن

ے
ے ربکھ کے ضمشح بھی نن نکل
ے ذس
ىر پ ٹگ

ے بللً میك كہی چٌپ ٹگی ضتبب
اب ىر کھل

ِّ
چ
ے شات کل بجی
ى ل ٹگی ضل ضمنے کے لین
ِّ ُ
ٹ
ے تشلی اسے تہالپ گی ضتبب
ک ٹٌ ر بک
ػ
چٌرش ہی کٌ رً رتبی کلق ھق لی كم بھی
اب بھٌئی کل کس طرد سے کل ٹٌپ ٹگی ضتبب

6102

ُپرےس

ے اضلاؿ
ے اكش نلػھی ٹگ
کل سٹھی آئی ٹگ
ِّ
کس کس کل تشٌق رشكق کے رکھٌىپ ٹگی ضتبب
٭٭٭٭٭

6103

ُ
بخسمانے اهت اقمذ
ُ
بخسمانے اهت اقمذ

کل آنے ہیك ذصیق

کل آنے ہیك ذصیق

کسبالء کی چٌؽ سے نب کل چالنے ہیك ذصیق
کًسبی اكش

نل

ضلائی اكش پصگی کل

ؔ
ؔ

قذاء

کس کے نلق كعذم و بٌبٌ کل تٹھٌنے ہیك ذصیق
ے كم تہیر ظق کے ہل نے سے قذاء
ک ٹٌ ؽخب بھ
بٌ ق ٹٌهت آنے كالے کل بچٌنے ہیك ذصیق
ے
بھمؽ سے اكش ضلػ سے نب کل ػھڑانے کے لین
بھمکے پ ٹٌسے ذسف پس تیر کھٌنے ہیك ذصیق
ے  ،نن بٌئی کل پ ٹٌ ؼ ٹٌس نے
تہر پس تہنچ
اس كقٌراشي نن ہر آق فجر کھٌنے ہیك ذصیق
ے ہی كم اکیر کی بذاء
ے سے مین
چـ پشً ؾیم
َ
كا اصػ کو ہر قذـ پس لسکھڑانے ہیك ذصیق

6104

کسبالء کے رنت میك ػھمئی قیر کل کھمر کے
ذسر کے كم ًشیري کل نب سے ػھ ٹٌنے ہیك ذصیق
آم كم ظلف ك
اض

سیف

اكش كام

ابذاض

رعٌء

ص فٌػت ضپس ؾنجر ًشکسانے ہیك ذصیق

کسنے ہیك وچذم اراء ابھکس نعذ ضطف ك الف
ؽجز میك اؽچٌض کی نن لٌق رکھٌنے ہیك ذصیق
بخت پس چللم یمٌ عٌلی قذش کل ربکھ
ُ
َ
ے طمٌنے ہیك ذصیق
رش صقیكت چٌف میك ا بک
لل

ے
كم شہے بٌقی لذا تس اس رعٌء کے كا س ط
مؤوبیك نب ضلش میك مٌتف پشھٌنے ہیك ذصیق
٭٭٭٭٭
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پصـ مبیر

پصـ مبیر

میك آ چٌل

تہٌنے

میك آ چٌل

تہٌنے

آ تسمق

آ تسمق

ئی ٹ ُ
ے شىنے آ تسمق
بھر کٹھی نن ت مہیك آ گ
م
ع
و
ـ
ربکھ لل مللی

کی نگٌم پس سے

ے ہیك من طر کسبـ کل رکھٌنے آ تسمق
ت ہن
ُ
جب بھی ربذاش شذ راعی مبیر ک ٹٌ
ے آنکھمق سے نن مٌنے آ تسمق
ضلر بجلر تہو گن
لٍ رشبٌ

شہٌ عو شكض سے پ ٹٌلٌ مللی
اس سیف

پس

ے ضمٌنے آ تسمق
نل تہٌئی ٹگ

ے
ے ىرمو نعٌشت میري آنکھمق سے تہ
پ ٹک
چللم

راعی

م بیر

پ ٹٌنے

آ تسمق

ے اً راعی اہلل
تیري رغلت نن شكاق ہل گن
بجھکل لی ٹؾ کٌ تس بغرم ه ٹٌنے آ تسمق
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ىچلس اللفظ میك اكقٌت نن آل ہر رف
ے رانے آ تسمق
عو کے رنلانلق ت مہیك کسر پ ٹگ
اتبی شكضي کی ضمٌپُ لے ذشیبی راعی
ے ہیك دصانے آ تسمق
ے آ چٌل کو ر تن
لین

ع
لٌشي ب لیف ہے نے قٌبذم جب بؾ کو ہمیك

اعلی رشچٌت میك آۓ نن دشھٌنے آ تسمق
ے ابؾ رف
عو م طللـ کے گھمصً کے ك ه ٹل
َ
رش مللی نن
ت
ے ىر
ہنح چٌئی ٹگ

ؾرش

ت

ہنح چٌبیك

تہٌنے آ تسمق

کسك غف نن سشا

ے گ ٹٌم معٌػ کسانے آ تسمق
عٌغیلق ا تن
ذسر بؾ بٌقی شہے عٌلی قذش نلش ذصیق
ے آنکھمق سے نن م طللب رىنے آ تسمق
تہ

ؔ
آبکھ جب پ ٹذ ہل تہو چٌۓ بیق سے لٌکس
ِّ
زكلبی پ ٹٌ

میري
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

بٌش

لگٌنے

آ تسمق
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ُ
ک
ؔبقؔبق شكۓ بٌنل ر ھ ٹٌ لٌـ ھبی اب آل اصغر
ب

ُ
ک
ؔق شكۓ بٌنل ر ھ ٹٌ لٌـ ھبی اب آل اصغر
ؔق ب
ب
ب

ب
غف سے بھ ٹٌ چٌبٌ ہے کلنخن لٌـ ھبی اب آل اصغر
ُ
گھر کی شكنؼ قلب کی رھٌشس لٌبھ ت مہٌشً ہل گبی شرػت
ُؔضمبٌ ُؔضمبٌ

ب

ہل گ ٹٌ ػھمى لٌـ ھبی اب آل اصغر

ؔق میك آؾ لگی ہے چٌنن و بق میك
ُؔلِ گ ٹٌ ب
میرا بھرا گھر

ب
کس سے کہلق اب کلف ہے اپ ٹٌ لٌـ ھبی اب آل اصغر

ُ
َ َ
ک
ًکـ رکھٌ رك مٌرش كاشي بھرئی ہیك رش رش نن ر ھ ٹٌشي

ُ
ک
رؿ نن ر ھٌل اً میرً رلیر لٌـ ھبی اب آل اصغر
ب

ے اکیر ىر کل ک ٹٌۓ ضمنے ہیك ىركش
راغ ضلائی رً گن

ب
ے كاى لٌـ ھبی اب آل اصغر
کلئی تہیك ہے نل ػھن

6116

مٌق سے نن شكبھم اً میرً اصغر ہجر میك اب ير چٌپ ٹگی مٌرش

ؔ

ب
ے کٌ غہٌشا لٌـ ھبی اب آل اصغر
کلئی تہیك ہے جین

َ
ب
ن
ے بٌئی ئی کس
رش کی طرػ کبی ہے نن مٌرش آنے ہی ہل گ

ب
لٌشا رف شكنے ہلۓ گزشا لٌـ ھبی اب آل اصغر
ضمئی ہے ؽجراء کی لعٌبیك لٌکُ ہے ؾنگـ کی ہلبیك
ب

بھہر گ ٹٌ تہ ٹٌ ہلا رشبٌ لٌـ ھبی اب آل اصغر

ؔ
ُ ُ
ت
ْؔ
ے ہیك اپ ٹٌؔسی
ؔ
مق چٌکے تشٌۓ
ظٌپس بھی اص اص کے چل
ْؔ
ػھٌبٌ ابذھیرا ضمشح

ب
زكبٌ لٌـ ھبی اب آل اصغر

راش اؽ ہلبٌ بھٌ پسبٌ کسئی بھی بٌنل جب نن بغرم
ذسر قؔ
ب

ے مٌق سے منن کل ملصا لٌـ ھبی اب آل اصغر
کس لین
*****
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ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
ظبط رظول
الڈنوایو هكاں گیو  ،بوىو
ِ
ّ
بخالوس ٌارس الڈىو  ،اٌاں زھصاء بخول
ظمل ان درای ٌا ويه گیو ٌارس مكڑا

مكال

ِو ھپول

ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
ھچایو اُسھارس پاڑ ےن نوےن ھجوىو ھجالؤں
ْ
نون ھجوےل ٌارے اُگَ  ،نوےن دودھ پالؤں
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
ھچوڑي ےن گودي ابپ ين  ،نیسو كرب ٌا واس
پاين پػیوا ےنمت ٌولكي  ،ھتيئ بیھٹي اداس
ْ
ْ
ھگص ٌا ھن اای جیوات  ،ارے اوي بیٹا ين الش
ْ
ْ
اوي ٌيوں ےنمت الڈال  ،ھچوڑي جیوا ين اس

6110

َ َ
بػیوا بَ بَ ٌا ھپصسں  ،ىوٹوں جْلگ ٌا راج
ْ
ْ
َ
ِو ػریساين ا الڈيل  ،اج ےھچ حمخاج
ْ
رسسا ريه ا دؿ جيل  ،ھكپا ٌاھتا ان اتج
ظایو اھٹو ٌارا ػأ ِو  ،ھتيئ ےب رس اتج
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
ْ
ھگص ٌا اُسھصس ھتيئ گیو  ،دؿ ےن اوے ھن چنی
ْ ْ
ْ
جاؤں هكاں بَِ اپْا  ،اوس اكا خعنی
ْ
جیويت ريه گيئ ا دنھػ زدي  ،رسسں دف اےن ریَ
جيئ ےن ٌںی نوان پاس رے نصسں  ،درد ان بنی
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
پاين پالوا
ھاھتو اوپص
َ
درای ھن نً

ىيئ گیا گود ٌا ےب ػری ےن
ْ
اوچنا نصا  ،بوال ا ےھچ صغری
ْ
ھتاےت ظاملوں  ،اپو ھتوڑو ظو ُری

ٌػصوـ ثهخا ريه گیا ٌ ،ارس اكفص ھی ثری
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ٌاں ين اجاڑي گود ےن  ،نیسو ریيت پھ رواب
ْ
ِنً رے ُھتي نػئںی بوىخا  ،بیٹا اپو جواب

ظایو رھیوں ھن نويئ ِو  ،ھتيئ كعٍة رصاب
ْ
ْ
ھچايت ىاگےئ اے الڈال  ،اھٹو اپوں ٌںی اب
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
دنھيت ٖويئ گصدف ےسھ  ،نہو در ِد ُگلُو
ْ
ظؤاؿ اب ان  ،وھاں يس انوؾ چيو
بسےل
ِ

رون وھیو ےب ػری ِو  ،ھچیسو انزؾ گَلو
ْ
جاف ِاكىو كرب پص ےنمت اوي ٌيوں
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
َ
َ
َ
َ
ھگوٹٓیو چيوا ين ھوس ٌ ٌَ ،ا ےن ٌَ يه ريه
ىیسو ھن انـ ٌاں ابپ ِو  ،ھن ظين ھن نيه
ْ
اصغص ا ُيهن جاف پص  ،خست ِاذاء ظيه
ْ َ َ
ٹهڑا جگص ان ھن رھیا  ،ا اھبا گَ ريه

6112

ْ

صبح ھتيئ ػاـ ھتيئ  ،نػئںی جاےئ ےھچ ا كافيو
جاگو بیٹا ھوے ُیْس يس ٌ ،اں ان ظاےھت چيو
ْ
َ
پوري ظفص ا ھتيئ گيئ  ،ھوے پاھچا وىو
صغصا هبَ وار جويئ ےھچ  ،اےنھ جيئ ےن ٌِيو

ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول

رھوا دو جمھػ ےن ظاملوں  ،كربِ اصغص ان پاس
َ
َ
انرب گیا اصغص گیا  ،ھكويئ بیھٹي ھواس
ْ
رايل ا ھجوال جويئ ےن ٌارس دؿ ےھچ اداس
ْ ْ
پہيل ظفص نصبال ين  ،ا اوي اصغص ھن راس
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بط ٌاھتا ٌا دھول
ػق ےھچ غْایة ِو جگص  ،ظين ابِو ان بنی
ْ
ھص صاخبو اوالد ےن ِنً اوے چنی
رسيئ جو ظب ےب ػری ےن  ،حص ےھچ ھص ایم ان ُنی
ْ
ھص ٌؼلكوں ٌا اپين ےھچ غْایة خعنی
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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م
ٹ
ھ
ی
ت
ہ
ے
بٌنل کٌ چگس بھراۓ نن کبلق شم شم کے ـ نے سے ل
م
ے
بٌنل کٌ چگس بھراۓ نن کبلق شم شم کے یٹھـ نے سے تہل
ے
چٌنے ہیك علی اکیر شف کل اشمٌف نکـ نے سے تہل
ک
اهت کی ص فٌػت ھ ٹـ تہیك ري چٌئی ہے اتسی قربٌئی
ے
ے ػھذ چٌنے ہیك ہٌبھمق نن ىچـ نے سے تہل
بجلق کے گل
ىركش کی حىبت ک ٹٌ کہ ٹٌ نن ضمؾ م فذس ركلُ ہے
ُ
ے
الکلق سے کلنخن بٌؽ نل کس يرقذ میك اپس نے سے تہل
آ تسم ہیك قلؾ کے نن مییف ہر نب ضل ضمیك پس گسنے ہیك
ے
مبیر نن نلعن ہلبٌ ہے ہر صنخ نکـ نے سے تہل
جب سكؼ غہٌرت ػھملے میك ىچال نل تشلی ہل نن لکی
ے
ے لی ٹٌ ہی ل ٹٌ ہٌبھمق نن تہـ نے سے تہل
بٌكؽ کل گل
٭٭٭٭٭
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بٌنل نے کہٌ شكکس پسپُ نے عذا ركبگی
بٌنل نے کہٌ شكکس پسپُ نے عذا ركبگی
ے نن اگس اصغر بٌللق سے رگٌ ركبگی
ضل ب ک
نے شیر

ے آل مٌرش کل نن پشبٌل
چل
رشبٌ سے ہ ٹٌ تہرا بٌئی میك بال ركبگی

نے شطف نے بجھکل ضل اؽ تیر لگٌبٌ ہے

ُ
ب
ہے ضطف تیرً رؿ پس الکلق سے رھال رك گی

کجھ مٌق نن پسس کھٌل نلق نل نن بگش چٌل
ے ہل اگس اصغر میك ركره بال ركبگی
شك بھ
ے آل
کبلق چٌؽ نے ضمنے ہل گلري میك چل
ے ػھملے میك لال ركبگی
للشي میك ت مہیك ر بک
ضل رپس لگٌلگے مٌرش کل نن بٌلگے

قرقُ ہیك تیري اصغر میك چٌف گلا ركبگی

6115

ے بھی چال زالے اف ظٌلملق نے لٌشً
ؾیم
بٌس آلگے جب ئی ٹٌ نب چٌؿ ه ٹٌ ركبگی
ے کی اب آس تہیك کلئی
ئی ٹٌ تیرً ملن
ير چٌلبگی قرقُ میك ھسبی کل و ٹٌ ركبگی
٭٭٭٭٭

6116

ے ہی نل چٌبٌ
ے ہلۓ آ تسمق میرً تہن
تہن
ے ہی نل چٌبٌ
ے ہلۓ آ تسمق میرً تہن
ت ہن
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

اؽ ن طرم مگس بجھ میك ہے ملضلق کی شكائی
مغملـ رللق کٌ ہے لہل نل تہیك بٌئی
ُ
آنکھمق سے تیرا تہ ٹٌ ہے رکھ کی نن ضبٌئی
تہو تہو کے ه ٹٌ رً نل كم کسبـ کی کہٌئی
ُ
شك شك کے پسس کس نلق ہی نل نب کل شىبٌ
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

6121

ے چلذ کی ؾبت
ے سے مل
آ تسمق تیرً تہن
ے ہف کل ص فٌػت
اكش ضہرا کے آ تسم کی مل

ے آ ؾ سے ُخنّت
ے لین
ے ا تن
ہر آ تسم ق تن

ے نن تیرً پسسے ہے اہلل کی شطهت
ت ہن
ُ
ات ملؿ كم ملئی ہے نل کس اًکٌ دصانن
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ
ِّ
ے پشھبی گبی پ ٹٌس کی لذت
لٍ ضمکھ گن
بٌئی نن ربٌ اعذا نے ک ٹٌ ک ٹٌ ہلئی چٌلُ
ِّ
ے نن بھی آئی تہیك شطهت
بجلق کے پش تن
ے نن پشي کیسی نن آقُ
مبیر کے کین
اس آقُ مبیر کل ہرگص نن بھمىبٌ

غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

6126

ے ضبذم کلئی اؽچٌب نل شف سے
للنے نن بھ
نلق ضلف شكاق ہلبٌ بھٌ ہر ضطمی بذف سے
يرػھٌ کے گسا شبؿ میك ہر بھمؿ طمق سے
ُ
ے کل اعذا نے رلہق سے
کس زاى چذا رك لہ

پ

نلق غف کٌ مبب ن گ ٹٌ لٌري کٌ شچٌبٌ
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

ے اصغر
مبیر کے ہٌبھمق نن ق ٹـ ہل گن
اكش للث کے آۓ ضل كم مبیر نل گھر پس
بٌنل نے کہٌ ىل کہٌق ہے میرا رلیر
ے ىركش
ے ک ٹٌ کہ
تس جپ ہی شہے شكنے گن
ُ
ػھمئی سی قیر میك اتہیك بٌر آبٌ لالبٌ
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

6126

ے مبیر کے اكپس
ؼ ٹٌس قذا ہل گن
گھمصً سے گسً شپُ نن بٌضك کل ک ٹٌ کس
ے بھٌـ لل ىركش
گسنے ہی نکٌشً کو ىجھ
ظٌقُ نن شہی صیر کی عو کل نن الف پس
مٌتف تیرا کبلق کس نن کسً لٌشا ضمٌنن
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

ے نن دشھٌ بھٌ كم ستمگس
جب لٌم کے مین
ضمشح کل گہق لؿ ہی گ ٹٌ ربکھ کے من طر
ے پس
عو نللے ضل ؾنجر کل بھرابٌ ہے گل
ُ
اً طير نل ابھ بٌق نن چلنگٌ تیرا ؾنجر
ے بٌئی نل بالبٌ
ے ىجھ
ہٌق س بخ سے تہل
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

6120

مٌتف میك نل مبیر کے اؽ بـ بھی نن بھک ٹٌ
ے سے لگٌۓ ہلۓ شکھ ٹٌ
اس غف کل نل مین
ے سے ه ٹٌۓ کلئی غف نن
اس غف کے ك ه ٹل
نب کی نن رعٌءلق کل چذاكبذ نل می ٹٌ
عو میػ ربك مللی کی غير کل نل پشھٌبٌ
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

ہر آف تیرً مللی کی مذجت کل ه ٹٌبٌ
ہر آف تیرً مللی کی مبت کل گ ٹٌبٌ
ُ
اس لٌم کی الكت کل نل تس تس میك طمٌبٌ
ُ
ُ
رؿ اف کٌ ہی عٌضؽ شہے اكش ا نکٌ رنلابٌ
تشییف لذا عو کی ہی چذهت نل بچٌبٌ
غف میك میرً مللی کے نل رشبٌ کل تہٌبٌ

٭٭٭٭٭

6121

ب
نللی بٌنل پ ٹٌشً اصغر لٌـ ھبی گھر آل
ب
گ
نللی بٌنل پ ٹٌشً اصغر لٌـ ھبی ھر آل
ب
گ
ے زشكگے رلیر لٌـ ھبی ھر آل
شات ا ک ٹل
ب
ئی ٹٌ لٌـ ھبی گھر آل
ے گبل ہے اصغر ح ٹٌ ملشا گھیراۓ
بٌئی ئین
ے بجھکل آۓ
کلئی تہیك ہے گھر میك ئی ٹٌ لین
ب
ئی ٹٌ لٌـ ھبی گھر آل

ػھملل تیرك چٌلی پشك ہے ػھملق كالے آل
ػھمؿ کے ملشً پ ٹٌشً اصغر مٌق کٌ رؿ تہالل
ب
ئی ٹٌ لٌـ ھبی گھر آل
ے یمکل و ٹٌلق
ے ہل کیس
مٌبٌ سے ک ٹٌ شكبھ گن
کلئی تہیك ہے گھر میك ئی ٹٌ کشکل ئی ٹٌ ه ٹٌلق

6122

شام بکت ہلق ئی ٹٌ نلشي کٌہے لگٌنل رپس
آل

ئ ی ٹٌ

چلذي

آل

میك و ٹٌلق ؿیر

ب
گ
ئی ٹٌ لٌـ ھبی ھر آل
ے تیر
ے ئی ٹٌ لین
ے ہیسن
گبل بھم شف میك ہیسن
ے ظٌلف تیر کے بذلے تیر
ک ٹٌ بھی ؿیر کو ر پ ٹگ
ب
گ
ئی ٹٌ لٌـ ھبی ھر آل
ے بجھکل میرً بیق کے نلش
اکھ ٹٌق پسس گبی رنکھن
آئی تہیك کلئی تیري ؿیر ک ٹٌ گبل ہے اتبی ركش
ب
گ
ئی ٹٌ لٌـ ھبی ھر آل
نلشً غف میك ؼی نن بٌۓ نلشي مٌرش ئی ٹٌ
ے بھركبگی ک ٹٌ میك رش رش ئی ٹٌ
چٌلی گلري لین
ب
ئی ٹٌ لٌـ ھبی گھر آل
٭٭٭٭٭

6123

نللی تہق میك بھٌئی بؾ آ للق نل س بخ کس
نللی تہق میك بھٌئی بؾ آ للق نل س بخ کس
اً طير بٌئی عو کل

نال

للق نل س بخ کس

نکلیػ رً شہی ہل نن ضطملق میك شبؿ گسـ
چٌرش ضمیك نن آ کے بجھٌ للق نل س بخ کس
ے اب نن ضمٌنے میك بٌب ذسر
بھٌئی ملی ٹگ
اتبی ٌؼ ییبلق کل

ُسٹا

للق نل س بخ کس
عللـ الو ہے

ے گنج
تنچ
ضانل کے
ُ
قرآف کل ضمیك سے ابھٌ للق نل س بخ کس

ے کسبٌ ہے کبلق غہ ٹذ
عو کل تہق کے لٌ من
بٌلل میك آ تسملق کل تہٌ للق نل س بخ کس

6124

س ّٹد ہلا غہ ٹذ نل ہلگی تہق پ ٹٌم
ُ
م
ل ٹـ کی چٌؽ ىر نن اكصھٌ للق نل س بخ کس
ے
كسهت ػھمصا شہی ہے میرً بھٌئی سے ىجھ
ے سے نے كطق کل لگٌ للق نل س بخ کس
مین
شك ؽ اتبی رپس تہر چذا چلؼ پس ػھري
ُ
ضانل نن ىر ضمیك سے ابھٌ للق نل س بخ کس
گلہر نن مٌبٌ طير نے کہبی شہی تہق
ے سے لگٌ للق نل س بخ کس
بھٌئی کل میك گل
٭٭٭٭٭

6125

نللی ضتبب

لالـ

لل

بھٌئی

نللی ضتبب

لالـ

لل

بھٌئی

ُ
چٌ شہی ہلق كطق ابھمق بھٌئی
بھر کہٌق آة بھر کہٌق ضتبب
ُ
ب
ملل بھٌئی
ے
گل
ىجھکل ا ھکس
غيزرم ہلق میك رؿ بھر آبٌ ہے
کجھ

نل

ضلاب رك بھٌئی

آدس
ہل

ے
ىچٌكشي کے لین

بٌس

ے
ا تن

ے شکھم بھٌئی
ىجھ

كاس طو

ہے

کلئی نل

اب نن ىجھکل

ت مہیك

ظکینن کٌ

چذا

کسك بھٌئی

6126

ػھمص کے کسبال میك تف نب کل
ک ٹٌ كطق چٌلق میك کہل

بھٌئی

ضمگلاش اب كطق کل چٌنے ہیك
ُ
ُ
نب کل شرػت کسك ابھم بھٌئی
نے شرا کس ربٌ ہے ظٌلف نے
ے ضتبب
کیس

ضماش

تہیك ؼ ٹٌس

ك

ے ضتبب
کیس

ضماش

ؔبك نے
عٌبذ

قراش ہے ضتبب

ہل

بھٌئی

قٌطف ك اکیر
ہل

بھٌئی

ـیق ک ٹٌ آۓ جب نن ہل بھٌئی

٭٭٭٭٭

6131

ُ
نللی ضتبب کے تہیك بٌض ابھٌنے كاى
ُ
نللی ضتبب کے تہیك بٌض ابھٌنے كاى
پ ٹٌس مؼصلـ ظکینن کی بجھٌنے كاى
تف بھی اب چٌؽ نن ضم چٌل ظکینن ئی ئی
ے نن لال نے كاى
ضم گ ٹٌ چٌ ؽ نن مین
ربکھ کس طير کل مؼصلـ ظکینن نے کہٌ
ُ
بٌس آبٌ ہے بھمئی رنکھم شىنے كاى
کہٌ ضتبب نے ظکینن سے نن زشبٌ ئی ئی
مٌشنے كالے سے پسپس ہے بچٌنے كاى
کی ٹٌ نے شطف بھٌ ئی ئی كم ستمگس ضمبجل
طمؼ تتمٌش کی گسرف میك تہ ٹٌنے كاى

ظلف سے ذس نے نن چٌہٌ کو و ٹٌرً ضؼ کل

هٹ گ ٹٌ ضلر ہی ضمٌنے سے و ٹٌنے كاى

6136

ضپس ؾنجر ضل شہی ظٌػت چٌلؼ میك حبیك
سکس ضؼ کسبٌ بھٌ اُمّت کل بچٌنے كاى

ق ٹذ چٌنے میك نن کہبی بھی ظکینن شك کس

کلئی آبٌ بھی تہیك طمع چالنے كاى
اب نن بٌبٌ نن چٌچٌ ہے نن علی اکیر ہے
ُخر اچـ کلف ہے ضبذاق سے ػھڑانے كاى

ؔ
شكنے ہیك اہـ دسـ ربکھ کے من طر نن قربذ
ابؾ تتمٌش ہے تس قیر پ ٹٌنے كاى
٭٭٭٭٭

6136

ے کے ح ٹٌضً کل ابھٌبٌ ت ہیك آلٌق
ئین
ے کے ح ٹٌضً کل ابھٌبٌ ت ہیك آلٌق
ئین
کٌبذھے نن ضلاق ىؿ کل ىبٌ تہیك آلٌق
بھـ پسػھی کٌ کھٌ کے نلق پشپ ٹٌ ہے ضلاق ىؿ
بٌبٌ کل بذا رً کے بالبٌ تہیك آلٌق
مبیر ہے ؼ ٹٌس کٌ غف بھی ابھی بٌضم
م
ل ٹـ میك کير بھٌـ کے آبٌ تہیك آلٌق
ے سے تسر کے
لیبی ہلئی پسػھی ہے نلق مین
ے سے لگٌبٌ تہیك آلٌق
مبیر کٌ مین
ے  ،خچٌ ؼ ٹٌس تہیك ہے
بٌبٌ ہل ا ک ٹل
ے میك ت مہیك ػھمص کے چٌبٌ تہیك آلٌق
ا تس
م
اب بٌبٌ کی صلشت علی اکیر نن ل ٹگی
نن ضمخ کے ن طركق کل ھ ٹٌبٌ تہیك آلٌق

6130

ے
ے مٌق ضطف نن ر نکھ
ے میك نن لے چٌ تن
ؾیم
شكۓ گی اگس مٌق نل و ٹٌبٌ تہیك آلٌق
ؼ ٹٌس کل

ے
رشبٌ سے ُنال لنجین

آقٌ

ُ
تنہٌ علی اکیر کل ابھٌبٌ تہیك

آلٌق

ذس بھمؿ کل غہرً نن وچٌنے کی ہل ضلاہش
ُ
اس بھمؿ کٌ پسپُ نن وچٌبٌ تہیك آلٌق
مبیر نل مبیر ہے  ،شكنن اً ذشٌمی
تیري میك ضلاق ىؿ گبلابٌ تہیك آلٌق
٭٭٭٭٭

6131

ے ظکینن کے لٌـ ہلنے كالی ہے
بیق بھ

ے ظکینن کے لٌـ ہلنے كالی ہے
بیق بھ
کٍ بؾ آلگے بٌبٌ لٌـ ہلنے كالی ہے

ذشؾ ہے ضبٌق میري بیق رف سے پ ٹٌسی ہلق
کلف بٌئی ىتنگٌ لٌـ ہلنے كالی ہے
ے پس
ے آ پ ٹگی ضملق کس کے مین
ئی ٹذ کیس
ے
چلذ آ ئین

بٌبٌ

لٌـ ہلنے كالی ہے

ِّ
ئ
لٌـ کے نصلش میك کٌ یبی ہلق شم شم کس
گھمث شہٌ ہے رـ میرا لٌـ ہلنے كالی ہے

6132

ُ
ـؾر کے اچٌلے میك گھر ل ُٹا

ئ
کے یٹھی ہلق

بھر نن ل ُٹ لے اعذا لٌـ ہلنے كالی ہے

رپس سے

ت مہٌشا

ہی

اتن طٌش ہے ه ٹکل

گھر میك ذسر ہے پسبٌ لٌـ ہلنے كالی ہے
بھٌئی بھی خچٌ بھی ہے ک ٹٌ ت مہٌشً لٌبھ اب بؾ
کلئی بھی تہیك آبٌ لٌـ ہلنے كالی ہے

آل

ٌضطفی

آل

قٌطمن

آل

 ،آل

يرنضی

آل

ضہرا لٌـ ہلنے كالی ہے

٭٭٭٭٭

6133

بجھ لٌ کلئی رپ ٹٌ میك پ ٹٌلٌ نن شہٌ مللی

بجھ لٌ کلئی رپ ٹٌ میك پ ٹٌلٌ نن شہٌ مللی
ے رشبٌ میك بٌئی نن شہٌ مللی
تیرً لین
عو شكض کے پ ٹٌسے کٌ ظٌلف نے گال کٌبٌ
ے ہلۓ رشبٌ میك ضلق تیرا تہٌ مللی
ت ہن
ے ہٌبھمق سے
ے نل صعیفی میك اف کٌ ئین
ک ہین

ُ
اکیر کٌ ضلاق ىعو کس طرد ابھٌ مللی

اقراش نن بچیق کے

گھر بٌش ل ٹٌ

ہهت نن

زاى

تیري صیر

انلب قذا مللی

کٌبذھے نن دمحم کے مغراح ہی ک ٹٌ کف بھٌ
تیزً کی ائی پس ضل ىر تیرا دشھٌ مللی
ے کی شیربٌئی عٌبذ سے ہلئی کبلق کس
ک ہین
تتمٌش کے تہلل میك ک ٹٌ رؿ ہی نن بھٌ مللی

6134

ک ٹٌ مٌق کی كاشپُ میك ئیبی کٌ نن بھٌ رضن
ػ
ھیبی گبی ضتبب کے بھی ىر سے شرا مللی
ے بق پس او ٹذ تیري بٌكش
ہیك ضطف لگ
ذس كقُ چذا بق سے ىر تیرا ہلا مللی
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

ىخصلص لالـ ۷۳۴۱

ُ
ے رك
ے ابھنگٌ اکیر کٌ ح ٹٌضم ش ہن
تنہٌئی میك کیس
6135

ُ
ے رك
ے ابھنگٌ اکیر کٌ ح ٹٌضم ش ہن
تنہٌئی میك کیس
عٌپس ہل مگس

بھر بٌة ہل تف اً س ّٹد

ے رك
كاى ش ہن

ے اکیر کل
آہضنن ل ٹٌ رك شتبی پس نکلیػ نن تہنچ
ئ
ے رك
یٹھی ہے تہت گہري پسػھی ضطمی ہے کلنخن ش ہن
ک
ھ
ے سے
ہر ح ییش میك رؿ ہل ٹٌ ہے پسػھی کل نن ینجل مین
ے رك
ے رك نے ـیق ہے ضہرا ش ہن
شكنے ہے دمحم ش ہن
ے کٌ
ے مین
ے میك نن لے چٌل ابکل مٌق ضطف نن ر نکھ
ؾیم

ِّ
ے رك
اتشٌ نن ہل غف کی لذت سے بھٹ چٌۓ کلنخن ش ہن

6136

بٌہر نن نکـ آۓ ضتبب طىجھٌل نل نن ک ٹٌ کسئی ہے
ُ
ے رك
ے میك چلل اکیر کل پشپ ٹٌ ش ہن
مبیر ابھم ؾیم

ىچللؼ چذا میك ہـ چـ ہے

اہلل

میٹھٌلل عٌلف کل

ے رك
آنکھمق سے سشا آ تسمق نلبجھم آقٌ میرً مللی ش ہن

اکیر تہیك ضبذم ہلنے کے عو رؿ کل میٹھٌلل صیر کسك
ُ
ے رك
اکیر کے ىرہٌنے سے ابھم ن طرت کٌ ن فٌعٌ ش ہن
٭٭٭٭٭

6141

تیر ظٌلف نے ضل اصغر کل لگٌبٌ ہلگٌ
تیر ظٌلف نے ضل اصغر کل لگٌبٌ ہلگٌ
ضلف آنکھمق سے عو ربك نے تہٌبٌ ہلگٌ
ے
تیر کھٌ کس علی اصغر ضل لذھٌشً ہل بگ
گلر میك بٌنل نے بھر کس کل لالبٌ ہلگٌ
رؿ نن ىركش کے ؽخب طرد کٌ عذمو ہلگٌ
ے سے لگٌبٌ ہلگٌ
ے کل ضل مین
آم رك لہ

ُ
ے میل کے ىسے
ضلر نل چٌ چٌ کے ابھٌنے بھ

ُ
م
کس نے ل ٹـ سے عو ربك کل ابھٌبٌ ہلگٌ

ے لگی ہلگی ضتبب
چٌؽ نن گس کے پش تن

ُ
ذس گھڑي طير نے ىر عو کٌ اپسا ہلگٌ

زش سے ظٌلف کے ظکینن بھی نن شكئی ہلگی
بھمؿ سے شذ نن طمٌبخن ضل لگٌبٌ ہلگٌ

٭٭٭٭٭

6146

ے
ت مہٌشي بٌر میك کیس
ے
ت مہٌشي بٌر میك کیس

بھمىلبگی بٌبٌ

بھمىلبگی بٌبٌ

میك لٌشي غير نلق آ تسمق تہٌلبگی بٌبٌ

پ
ت مہٌشً ن میك اک ٹلی کہیك گبی بھی تہیك

كطق بھی للث کے ہرگص نن چٌلبگی بٌبٌ

كم مینن ذس سے لبٹ کے میك ضمبٌ کسئی بھی
ے کے اب ضم نن بٌلبگی بٌبٌ
پٹا كم مین

رکھٌلبگی میك طمٌبجلق کے نن تشٌق یمکل

ت مہٌشً بٌس میك ذس رف بھی آلبگی
میرً چٌچٌ کل تہر

سے ُنال

کے ىل سشا

میك پ ٹٌس الؾ سے اتبی بجھٌلبگی بٌبٌ
میك ابؾ رف میك تبی تبلم ير گ ٹٌ ركلہٌ
ضل رؿ کٌ چٌؿ ہے کس کل ه ٹٌلبگی بٌبٌ

6146

ػ
ے
ے ضل ؼ ٹذ میك تف نے گلہر كم ھق لین
ر تن
نن ضطف کٌنل کے کس کل رکھٌلبگی بٌبٌ
ملنگٌ

کی بٌر آ پ ٹگی

بٌئی نل اصغر
ُ
ب
ل
ے بجھٌل گی بٌبٌ
میك ا کی پ ٹٌس کل کیس

بلٹ بلٹ کے ذشٌمی ظکینن کہبی شہی
ے نن
گل

چٌنے ت مہیك کٍ لگٌلبگی

٭٭٭٭٭

6140

بھٌ کسمش ؾراؼ میك اؽ يرر بٌ ص فٌء
بھٌ کسمش ؾراؼ میك اؽ يرر بٌ ص فٌء
ظٌہر میك بھٌ تہلر
بھٌ

مگس عٌضؽ چذا

نلبھبلق میك شپبن آؿ تبی پشھٌ

شہ ٹٌ بھٌ بٌـ تنچیق بٌؽ پس قذاء
ىر شیز ہر طرد سے نل ؿسرت کٌ بٌغ بھٌ
ک
ے میك راغ بھٌ
پس اؽ تسر نن بھٌ نل لنچ

رؿ میك ہلا ح ٹٌؿ دمحم کے بٌس چـ
ِّ
چالؿ ًصکالت ہے كم ىركش اضؿ

ًصکـ میري ب غیر تیمیر نن ہلگی چـ
ہٌري کے بٌس چـ  ،کو نن ایمٌق میك ہل چلـ
ُ
ب
طرض نلاضش ا کی الؿ ہے ضمٌنے سے
ُ
ذس کل ضل کجھ مال ہے  ،اسی آه ٹٌنے سے

6141

آبٌ ؾرض مذپبن میك ئیش تبی بٌؽ
رنت الف سے ؾبب ق ٹٌ بٌ تشینن چٌؽ
کی ؾرض نلق تبی سے ہل تف نلش اكش میك چٌؽ
ظٌہر میك نل میك لٌر ہلق پس رؿ ہے رشر بٌؽ
ے
الالـ رً کے رؿ کل میرً لٌر کنجین
ے
ے اكىر کنجین
ے بھر ق طٌء ىجھ
بعذ ا لک

نن ظق کے لٌر مٌق ہلۓ تیغمیر چذا
ُ
ىچ ٹٌش ھـ ق طٌء نے اسے ربك ک ٹٌ ق طٌء
ے رعٌء
ے ضلق ہی کسنے لگ
اكىر کے لین
بٌ گہٌق

آبٌ

پصر

تبی پ ٹؾ کیربٌء
کی ؾرض بٌ شضمؿ نن چٌۓ رعٌء تہیك
نن عٌجب تسر ہل شعٌۓ چذا تہیك

6142

بھراۓ و ٹـ تبت کے تیغمیر ضمٌق
ضشر شك نن بٌؽ ہلا
ے
م بیر آ گ ن

و ٹـ

ضاقراق

َ
رش ًسچذ سے بٌ گہٌق

ے کسنے نن پ ٹٌق
آراب ؾرض کس کے لگ
ے
ے میرا رؿ لٌر کنجین
کجھ بٌت کنجین
ے
شبچ ٹذم کبلق ہیك آة نن اشلٌر کنجین

نللے تبی کجھ تہیك اً میرً مو ل فٌ
پس جب نعذ

ہلا

كم غہیشٌم کسبال

شاھب کی طهت ربکھ کے نللے عو ہذي
ے میك کسبٌ بھٌ اكىر کی رعٌء
ے لین
ا لک
بٌتیر

الکی

بٌلے سٹگیر

میك تہیك

بٌپُ ہلا نن اير کے ن فذپس میك تہیك

6143

ِّ
نللے ذصیق تس نن پسرر کٌ ہے مبب
ے اؽ تسر ربٌ اً ىركش ؾرب
لل ہمن
نللے تبی طملش تہیك ہے شعٌۓ شب
ے اب
ے الکل ہمن
عو نے کہٌ رك ىؿ ر تن
ے
ے ہل ک ٹٌ بق رعٌء کین
نللے شضمؿ کہن
ے
ے ق طٌء کین
عو نللے عو تسر اسے ہمن

مٌ بع ہلا شضمؿ چذا بھر ضل ابؾ بٌش
نللے ذصیق کھٌف سے آؿ ؼ ٹٌ کو چٌش
ُ
اس رـ ہلا تبی کل يسم تنج نے طمٌش
ے الکل گلہزاش
عو نے کہٌق کو بٌ بح ر تن
ے 6تسر نن ہلئی جب کو لٌم کی
بخشش ػھن
اؽ يش غہت میك رھلـ ہلئی كام كام کی

6144

ُ
مٌ بع ہلۓ تبی ہذي بھر ابھٌ کے ہٌبھ
ِّ
ھ
ىچ ٹٌش ضؼ چلذ نے یس کس کہٌ کو لٌت
بٌگہٌق آۓ رؾرت ؿیربـ پ ٹؾ سات
کی ؾرض نن شضمؿ سے اً فجر کٌپ ٹٌت
ے
ے هعـ کٌ اسے ىچ ٹٌش کنجین
تس ا تن
ے
اس رـ نن کجھ ذصیق سے بکساش کنجین

کھٌ کس كسف چالؿ کی کہ ٹٌ ہے سك الچالؿ
پ ٹٌشا ہے اس قذش ہمیك ؿی ُر الیشٌء کٌ ىؿ
ے چٌۓ ضل نلق ہی ہزاش لٌؿ
مبیر بخس
ّؔر رعٌء کل نن ہل گٌ کٹھی ضكاؿ
اس ت ی
شاھب کل ضل ذصیق رىۓ نل بخش ركق
ے اگس نن لٌشي چذائی نل بخش ركق
بخس

6145

ے کی چٌم
ئیبلق حىبلق اب کو نن ىر پ یین
بھی چٌطر ذصیق نن کجھ ئیش کیربٌء
ے لٌت مو ل فٌ
ىچ ٹٌح اؽ تسر کل ر تن
پس آم

کسبال میك ؽچٌپٍ سیف

ہلا

ے
مقبلؿ ظلف لٌم ضلش اق ٹٌؿ ہل گن
ب
ھ
گ
ے
ے ھمصكق سے بٌمٌؿ ہل گن
ے ینچ
ئین

٭٭٭٭٭
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ے رؿ کل لٌم ہذي
بھٌـ کس ا تن

ے رؿ کل لٌم ہذي
بھٌـ کس ا تن

ىش کشبـ ضلاق ابھٌنے ہیك

ے صعیػ ہٌبھمق سے
اكش ا تن

قیر اصغر کی بھی پ ٹٌنے ہیك

ک ٹٌ ہلگٌ

اس سے پشھکس نغبب ک ٹٌ ہلگٌ

کی ابھٌنے کل

لٌم ضلر شف میك آنے چٌنے ہیك

ے
ذس کے ہر كقُ بٌض ابھٌنے بھ
ُ
آدسي بٌش الکل لٌم ہذي

ے
ے نن ضلر لالنے بھ
ے مین
ا تن
ے لگٌنے ہیك
شكنے شكنے گل

رنکھ ٹٌ ہے نن نل بھی اً معبلر

قٌطمن اكش علی بھی ہیك ملضلر

کی گسـ شتبی پس

ہی ك

کلئی

اپ ٹٌ

ىصیك انعٌش

م
لٌم ل ٹـ

قرپٍ

وچذم

آدسي

بچٌنے

6151

ے
ک ٹٌ سیف ہے کو گلرنلق کے بل

ِّ
ے
بٌغ ضہراء کے بھمؿ سے بچ

بھمؿ سے پسـ پسـ گٌللق نن

ے کھٌنے ہیك
ظٌلملق کے طمٌ بچ

ح ٹکی دسهت سے ہر ضلسی بٌئی
ُ
ے ؾیملق کل آم اہـ ذشذ
ا بک

ظق کے عذقے میك شكسبی بٌئی
آ تش بؼض سے چالنے ہیك

بٌۓ عٌبذ میك تیڑبٌق بھٌشي

اكش ػھٌللق سے ضلف ہے چٌشي

ے ہلۓ
بٌضبٌنلق کٌ رشر غہن

ے ہر قرض کل تٹھٌنے ہیك
ا تن

لىخن

آپ ٹگی تسري

ؔ
نل نن گھیرا فجر
آقٌ

کلئی

پسہٌف ربك ص فٌػت کل

رًق کے بعذ
م
اب وعـ کے لٌبھ آنے ہیك

٭٭٭٭٭
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بھربھرابٌ شہٌ
بھربھرابٌ شہٌ

ضل

ضل

ے
نکلن

ے
نکلن

ہل نے

ہل نے

مؤمبلق میك كم ضمشح ہلق عٌضمش کٌ
ے ہل نے
ذس نے رنکھٌ ہے ہر بـ کل ز ھلن

ِّ
اؽ ق ٹٌهت بھی چذت میري رھلة میك

ِّ
چٌف لبلا بھی لذت میري رھلة میك
ے ہل نے
ذس نے پ ٹٌضمق کل رنکھٌ پش تن
ٌعلخت کے مبب میك للگ ٹٌ شہٌ
اكش گہق طًس ضہراء نن لگ ٹٌ شہٌ
ذس نے رنکھٌ ه ٹٌشكق کل نلنے ہلنے
ے جب ذ صی ق
آدسي بٌش چٌنے لگ
لیبی بٌبٌ کے قذملق سے اؽ نلش ؽیق
ے ہلنے
ذس نے رنکھٌ ہے کہراـ حىن

6156

طير
کسبالء

آگے پشھٌ جب قذـ رش قذـ
بھی

لسضنے

لگی رـ بذـ

ے ہلنے
ذس نے رنکھٌ ہے بھمکس کل لگن
ىجزف علف قرآف

بھٌ ضل بٌلی لیك

ے نن ئیٹھٌ بھٌ طير لػیك
ے مین
ا تس
ذس نے ؾنجر کل رنکھٌ شگشنے ہلنے
مٌنگٌ مبیر

نے

چٌلؼ

رك

غہٌق

م
میرً غف میك وعـ کل شکھ ٹٌ ضلاق
ذس نے رنکھٌ رعٌ عو کل کسنے ہلنے
ہے نن م طللـ کی النچٌء بٌ ىحبب
کسبٌ نب کل میري نل ضبٌشت نغبب
ے ہلنے
ے ہلن
ذس نے مللی کے لٍ ر نکھ

6150

آم

ضہراء

ُ
ب
ا ھی ؾرش

ے لگٌ
ہلن

ے لگٌ
اكش وچذً میك ىر عو کٌ کین

ے ہلنے
ذس نے رنکھٌ تہق کل يظکن
کٌ

تشیر

بچٌ نن ًکٌ

آم عٌبذ
ُ
ب
ے شہے کٌـ آ نن ًکٌ
ے ا ھن
شعل
ے ہلنے
ذس نے رنکھٌ ہے ؾیملق کل چلن
آح بھی كم فجر رً شہٌ ہے بذاء
میك غہٌرت کٌ لٌہذ

شہل نگٌ لذا

ے ہلنے
ذس نے ؾنجر کل رنکھٌ ہے چلن

٭٭٭٭٭
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ب
ب
ک
ن
ھ
ے آ ھمق سے آ تسمكء عو ٌض طر
ے نن ھ
من
ب
ب
ک
ن
ھ
ے آ ھمق سے آ تسمكء عو ٌض طر
ے نن ھ
من
ابھٌشم ح ٹٌضً نن نلبٌ ہے رؿ ىركش
ے میك کو بھر للنے
ے ؾیم
اؽ ىش نن ىۓ بھ
اؽ اكش ابھٌنے کل و ٹذاق میك عو اطہر
ے
ے بھ
اکیر نن ابھی آ تسمق ىركش نے نن نل بجھ
بھر آ تسمق پسس آۓ اب ق ٹـ ہلۓ اصغر
جب میك نن شہلنگٌ پٍ  ،ک ٹٌ چٌؿ دسـ ہلگٌ
ے مبیر ػھکٌۓ ىر
نن ضمخ کے شكنے بھ
ب ُ
ک
ک ٹٌ آس پ ٹذھٌلق میك کہبی ھی ر ھی ضہراء
مبیر کٌ شم شم کس  ،پسبٌر ہلا ہے گھر
ضلاہر کل کٹھی رنکھٌ  ،رنکھٌ کٹھی رؿیر کل
ل م
ے ل ٹـ میك شك کس تسر ح ٹذش
چٌنے گ

6152

ب
ھ
ے ہیك
میػ الہذي مللی کے آ تسمق تہیك من
نن آ تسمق ہیك شطهت کے مؤمق کے پبیك ضلہر
٭٭٭٭٭

6153

6154

بھی نن ذسرت کو ت مہیك ركلہٌ پ ٹٌئی اکیر
بھی نن ذسرت کو ت مہیك ركلہٌ پ ٹٌئی اکیر
لے بالبیك نن بھمبھی غہرا وچٌئی اکیر
ُ
تف ہل بٌبٌ کی مینن گھر کٌ اچٌى اکیر
ے بٌضكق سے بٌى اکیر
اً ضلاق ىؿ بجھ
ے تف نل میك ضم بٌش و ٹٌئی اکیر
شك بھن
بعذ ابھٌشم پسس  ،ہف سے چذا ہلنے ہل
کبلق بالبیك نن للق  ،بٌبٌ نن قذاء ہلنے ہل
کٌش شاہلق میك تیري بھمؿ بجھٌئی اکیر
تیري شرػت نن چگس بھٌـ کے مٌق کہبی ہے
اس صعیفی میك تیرا راغ نن مٌق غہبی ہے
ے رق ٹٌنے رعٌء بھی اکیر
ے ىجھ
ت ف ضل ج ی ن

6155

ہ
ع
چ
ل
لشکس اعذاء میك ـ ہے لی آنے ہیك
ے تیرً ربکھ کے گھیرانے ہیك
ح ٹذشي قمل
ے کٌچـ میك لگٌئی اکیر
بذ ن طر کے لین
ے میك تیرً تیزم لگٌبٌ کس نے
ہٌۓ مین
ُ
اس گھڑي نلش ن طر عو کل رکھٌبٌ کس نے
ُ
ؾرش سے اس گھڑي امذار نل آئی اکیر
ّؔر
ے آۓ ہیك تبی  ،قٌطمن ح ٹذش شی
لین
ے ذصیق اً رلیر
اكش ىرہٌنے ہیك تیرً ئیٹھ
ہے نن رـ آدسي مؤمق کی بچٌئی اکیر

م
ع
ذش
و
ـ کٌ پ ٹٌق ظق کے یبی شكلے
عو

ؔ شكلے
ؔپس دصف نلد ك هعٌق ظق کے ذشیبی
ُ
كاذشی ٹٌ کی ہر اؽ چٌء نن عذاء بھی اکیر
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

از كمل  -:اِعیة هبَ ٌصعىف ھبايئ رسػَ ( خعیين )
ػاجاپور واال
Click Here To Download Audio
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بٌمٌؿ ہلگٌ رنت سیف میك طمق کلئی

بٌمٌؿ ہلگٌ رنت سیف میك طمق کلئی
کـ شف میك ق ٹـ ہلگٌ ؾرپ ٍُ اللطق کلئی
ُ
اس نب نن اض طرائیء الكت نن شكن لیك
ُ
بھٌئی کے شذ کل ربکھ شہی ہے تہق کلئی

ركلہٌ کے ىر نن ضلف کٌ غہرا پ ٹذھنگٌ کـ

اكش ىر پسہنن رنت میك ہلگی ركلہق کلئی

بٌنل سے کلئی کہو رً کو اکیر کل ربکھ لے
کـ ركتہر کے بعذ ل ُبنگا طمق کلئی
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اصغر کے لٌبھ ػھملے میك مٌنله ٹٌق بھی ہیك
کـ ضلف ہلگٌ رنت میك تنہٌ رہق کلئی
ؾنگـ کی شبؿ زال ٹگی چـ چـ کے آبذھ ٹٌق
چلبی ضمیك نن ہلگٌ اگس نے کلق کلئی
ے ہیك بٌس سے اؽ ركىرً کٌ منن
کبلق رنکھن
ے بھٌئی تہق کلئی
ک ٹٌ شف میك ػھمث چٌئی ٹگ

ے کی شك ن لیك
اً لعـ ؾیف ہلگی مذ تن
ؾنگـ کل

کـ پ ٹٌتنگٌ اپ ٹٌ كطق

٭٭٭٭٭

کلئی
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ُ
ک
ک
ن
پسرتس سے نن ر ھ ٹٌ آئی ہے كطق ر ھم
ُ
پسرتس سے نن رکھ ٹٌ آئی ہے كطق رنکھم
ُ
غہرً نن اراسی ہے شكنے ہیك بیق رنکھم
ے للگل
غہزاري ہلق تیرب کی تہچٌنل ىجھ
ُ
ِّ
میك ہلق اـ کلبلـ اً اہـ كطق رنکھم
ُک ُ
ُ
ک
غ
ے میك نے
ے ہ
ر ھ ٹٌشي ہلق میك ر ھ ٹٌ  ،رکھ ا تن
کسبـ میك ل ٹٌ میرا گلصاش ك طمق رنکھم
اً میرً كطق كاللق  ،ھذنه میك ت مہیك ک ٹٌ رك
ضمعٌت ہے کسبـ کی نن رشر ك دصف رنکھم
ے کـ ضل لٌبھ مذپبن سے
ے بھ
ہيرام گن
آئی ہلق میك نب کھم کس كم نلش بیق رنکھم

ُ
َ
اً بٌبٌ تبی ابھ کس پسپُ سے رىعو ربك

مغملـ ہے نن کلبلـ اً لٌم ضمق رنکھم
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اً بٌبٌ علی یمکل شكرار

ه ٹٌلق

ک ٹٌ

اؽچٌب شہے شف میك نے ؿشـ ك کلق رنکھم
ن طركق سے میري گزشي ىش غلف ك دمحم کی
قربٌف ہلۓ قٌطف اً بھٌئی ذسق رنکھم
م
ے مٌشً
لٌري کے ہی رف ركلہٌ ل ٹـ میك گن

ُ
اؽ رف تبی تبلم تنہی سی رلہق رنکھم

ے
ؼ ٹٌس کے بٌضك گس لٌچـ نن ت ہیك کین
ے ہف تضنن رہق رنکھم
ے تہیك ش ہن
نل ا تس
ہٌۓ كم صعیفی میك کٌبذھے نن ضلاق ىعو
اً للگلق نصلش میك كم من طر شف رنکھم

ُ
مٌرش کی رہٌئی ہے اصغر کل کلئی ى رً
گہلاشم ہلا

چٌلی اكش ىرذ گگق رنکھم

پ ٹٌلٌ ہی گ ٹٌ ہٌۓ رپ ٹٌ سے میرا بھٌئی
اكش چل ٹٌ شہٌ شف میك مبیر کٌ بق رنکھم
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ِّ
بھٌئی ضل اگس ہلنے رشً نن نلق ہف کھٌنے
ہلئی نن کالئی میك ہف نب کے شظق رنکھم
ے ىر ہے
ضہراء نن تیري ئیبی ضل آح کھل
ہلئی كم عمٌشي نن کـ چللم قگق رنکھم
ِّ
بجی نے کہٌ بٌبٌ ! کٍ للث کے آل گے ؟
ے میرً ظٌلف نے کٌنلق سے شبق رنکھم
ػ ھین
ىر پس نن شہی چٌرش رشبٌش پصبذي میك
ِّ
رشكق سے ہلا ضطمی ضتبب کٌ بذف رنکھم
ے پ ٹذؿ تتمٌش ،
بٌ لٌـ چل

اشیر غف

بھی بٌلق میك تیڑي اكش ہٌبھمق میك شظق رنکھم

کلبلـ مذپبن میك نن

ـیق

مال

یمکل

تف لٌـ گبیك كاتس ػھمصا ہے كطق رنکھم
بھٌئی کی نل گسرف پس ظٌلف کٌ چال ؾنجر
ُؔکلہٌصي سے يرئی ہے تہق رنکھم
رطمق کی
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کلبلـ کٌ نن غف ہے  ،کلبلـ کٌ مٌتف ہے
ضل ضتبب الصغري ہے ضتبب کی تہق رنکھم

نن میػ ہذي جب بھی کلبلـ نن شكنے ہیك

ے ہیك راعی کی آنکھمق سے شبق رنکھم
نل ت ہ ن
قذملق میك میك مللی کے نلعن نن پشھلق اؽ رف
ؔمی کے شك شك کے وحق رنکھم
ے ہیك ذشٌ
ک ہن
٭٭٭٭٭
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پسرتس میك آؿ اقمذ کل نے دسـ ك س طٌ کل لِ ل ٹٌ
پسرتس میك آؿ اقمذ کل نے دسـ ك س طٌ کل لِ ل ٹٌ
اكسمس تبی کی اُمّت نے مہمٌف بال کے لِ ل ٹٌ
بٌشاح تبی کٌ گھر بھی ک ٹٌ بٌملس تبی کل ق ٹذ ک ٹٌ
قرضبذ دمحم کے ىر کل تیزً نے دشھٌ کے لِ ل ٹٌ
ے بھی م طٌلف ہلنے ہیك
انعٌػ کی رپ ٹٌ نل ہی پ ٹٌ ا تس
لٌمٌف بھی آؿ اطہر کٌ ؾیملق کل چال کے لِ ل ٹٌ

اكسمس ظکینن شكئی شہی قربٌر کسی نے بھی نن سبی
ے بھی ظٌلف نے كم آ کے لِ ل ٹٌ
نلبذً ضل ئیتمٌق تہن
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ے كاللق
نے دسـ تبی کی ؼیرت پس اً کلمنء ضؼ پش ھن
تتمٌش کٌ تشیر بھی شف میك نے کس کل ہ ٹٌ کے لِ ل ٹٌ
ے میك لگٌ
پسبٌر تبی کٌ گھر بھی ک ٹٌ اكش آ ؾ بھی ري ؾیم
کس ظلف سے آؿ اطہر کل مہمٌف بال کے لِ ل ٹٌ

ضل لخت چگس بھٌ اقمذ کٌ ضل نلش ن طر بھٌ ح ٹذش کٌ
ُ
اكسمس ًشلمٌنلق نے اسے مہمٌف بال کے لِ ل ٹٌ
بٌملس تبی کی چٌرش بھی اكسمس نن بٌقی ىر نے شہی
ِّ
ے چٌمظ بجلق کل بال کے لِ ل ٹٌ
ے كم ًشلمٌق بھ
کیس

٭٭٭٭٭
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پسكاف

دشھٌللق

کلئی

اشمٌف

نکٌللق

پسكاف

دشھٌللق

کلئی

اشمٌف

نکٌللق

بھرك علی اکیر ت مہیك ركلہٌ نل پ ٹٌللق
بھـ پسػھی کٌ کھٌۓ ہلۓ ضمنے ہل ضمیك پس

ک
م
ٹ
ے کل میك کی طرد ی ھٌللق
اً ىؿ لنچ
ب
لٌبذ نلق ہی ھف چٌۓ لہل ضطف چگس کٌ
ک
ے سے لگٌللق
ابھم علی اکیر میك لنچ
اً ىؿ تیرً پ ٹٌم کی ضتبب کل ہلس بھی
اف ضلف بھرً ہٌبھمق میك مہ ٹذي نل لگٌللق
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ے کو کلنخن ہے نن مٌق کٌ
اپ ٹٌ بھی نن ضم بچ
ؾرپُ میك ربٌ راغ ضلائی کٌ  ،بال للق

ے ذسرت نل نن شم چٌۓ
بھہرال ح ٹٌضم ىجھ
اشمٌف بھرً

ىؿ کٌ اشمٌف نکٌللق

تہ ٹٌ کے سشا ربکھ للق نللٌؽ غہٌئی
بٌنلت نن بھمللق کٌ میك غہرا نل دشھٌللق

*****
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نکٌشي لٌنن ہال کے مٌرش ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
نکٌشي لٌنن ہال کے مٌرش ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
نن شكبھم غمگیق مٌق سے رلیر  ،ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
ابھم کے ؼ ٹٌس آ شہے ہیك  ،كم بھر کے ًظکیزم ى شہے ہیك
نن ظلف زھٌتنگٌ کلئی تف پس  ،ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
نن کلئی مٌشنگٌ

بٌضبٌنے نن آتنگٌ اب کلئی ه ٹٌنے

نن طير لنگٌ ت مہٌشً گلہر  ،ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے

و وص میك نلق ہف سے منن نن ملصك  ،شہل نن چٌملش کجھ نل نللل

نن بٌس اکیر ہے اكش نن اصغر  ،ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
نن کًسبی میك لکلف بٌبٌ  ،ابھٌ ہے ىر سے بذش کٌ لٌنن
ِّ
تہی بھٌ ئی ٹٌ تیرا م فذش  ،ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
ے نن چٌکے ضمبٌ
پشة کے قرقُ میك اب نن شكبٌ  ،بذش کے مین
بالنے آۓ ہیك تف کل ىركش  ،ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
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نن لشکھڑالگی شامیلق میك  ،شظق پ ٹذھ ٹگی نن بٌضكلق میك
نن ىر پسھنن بھركگی رش رش  ،ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
بذش سے تف کل ػھڑانے كالے  ،اكش ہف کل رش رش بھرانے كالے
ے شكض
نن بخسمائی ٹگ

ىخسر  ،ابھم ظکینن وجر ہلئی ہے
٭٭٭٭٭

6216

هپْچو خصـ ٌسیْة ٌا نصبو ےن ػاـ يس

هپْچو خصـ ٌسیْة ٌا نصبو ےن ػاـ يس
دارو ھتیا بؼری رزا ىيئ اٌاـ يس
دارو ھتیا خصـ ٌا بصس اخرتاـ يس
بوال ررب نصسں ھچوں ػٕ جؼْٕ اكـ يس
ھتریس ھوؤ ےھچ كافيٕ ابھص اے ٌؤٌْںی
ظاالر ِ كافيٕ ےھچ غيل زیَ اىػابسیں
ْ
ا ان گہاين وات ظين رسسے صف بصف
ْ
ِلكي ھگصس يس اای ُيب ان خصـ ظصؼ
ھچايئ ھويئ ادايس اےن دؿ اوپص اظف
ْ
ظيیو ػ ِٕ جنف
بوال هكاں ےھچ اكا
ِ
ْ
اای بؼری ظاےھت ىيئ ریٍٕ اگٔ ٌا
خارض ھتیا ےھچ ٌؤٌْو جاےئ پْأ ٌا
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دیهےھ ےھچ ظوں ھك ھچوٹا ےن ھموٹا ےھچ ظوگوار
اھو خصـ خضیَ ےھچ رسےئ ےھچ زار زار
ِ
ظمل و ظمت ان ٌارا ےھچ ٌظيوـ اػهبار
ْ
اكاےئ دو هجاف ان هچصا اوپص غبار

ْ

غامل ےن ھج ھچڑاوے گصفخار خاؿ ےھچ
ْ
دُیا ين ا ٌثو ريه رفخار و چاؿ ےھچ

دیهھي ا خاؿ زار ےن ٌامت ھتیو بپا
َ
ظب ٌصد و زن ےن چبػّاؤ دیهھےنی حيٍال
نیسو ِاػارس ظب ےن هشٓؼا ِٔ نصبال

فصٌاف ػٕ ظين ےن ؤ راٌوش ھتيئ گیا
َ
صػصػة ےن زیس بیوے اھٹا اخرتاـ يس
ديئ ظات ھپریا غصض گشاري اٌاـ يس
ٌْاگوي ایم نصيس ھتیا جيؤ گص اٌاـ
ایم ھاـھت ٌا رسٌاؿ ھخو رّگ الىٕ فاـ
ْ
محس رسا يس نیسا رشسع اپ ھی الكـ
ِ

اھو بیت ان اوپص پڑھو ظالـ
ھت بػس ِ
اھو ٌسیْة ےن ػاھسیں
نیسو رعاب
ِ
رسات ھوا

اظی ِػص ظمت زیَ اىػابسیں
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اھو ٌسیْة نصب و بال ٌا پڑي بال
ِ
اھو ظمت ھی بْس نصس پاين بصٌال
ِ
ٌاّْس ٌايه پیاس ٌا چبػّاؤ حيٍال
ِ

اؾ ظونھي ٌؼم ىيئ ےن غيٍسار ےھچ چال
ْ
ظوےئ فصات اوي ھبصس پاين ٌؼم ٌا
ْ
ْ
َ
خاؿ رؼم ٌا
ھتي ارزس ھك اوے حصي ِ

ٌؼيك اھٹاوي ِالك غيٍسار ھتيئ ظوار
دمشَ ھی بیوے ھاـھت ان اوپص نصي ےن وار
نیسا كمل جو ھگوڑا يس ِگصات نصي پاكر

نیسو اداء غاليم ِو خق ےن ھتيئ ُ ِػثار
ْ
اكاےئ دو هجاف پصاٌو غالـ ےن
ْ
ْ
ھتيئ اُهھػ بْس ارصي دیهھي اٌاـ ےن
اھو ٌسیْة ٌارا ھخا ھبايئ ِو جواں
ِ
رن ين ر زا ىيئ ےن چال ظوےئ دمشْاں
محالؤ خیسریة بخاوي ھتیا رساں
ْ
ابوايج صاخب پیاس يس ظونھي ےھچ ا زابں
ْ
ارص ٌا بصھچي ھكايئ ِگصا ےھچ زٌنی پص
ْ
ٌاّْس صلصاء اای ےھچ ؤ انزُنی پص
ِ
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احصاب ػٕ ان نصبو ان رن ٌا نھيپ گیا
زیٓب ھپوھپي ان بیوے رضادٔ ھتیا فساء
ْ
اكا خعَ ان ِو ر ِ ِظص نیسو خق اداء
جيسي يس دوڑا رن ٌا هشادة رصیسوا
رسات رھیا ظهیْة جسايئ ان خاؿ پص
ْ
ٌارا ظامچنٕ مشص ھی اوي ےن اگؿ پص
اھو ٌسیْة ےنمت هكوں نيئ زابف يس
ِ
ایم ظفو انزُنی ھتا مك ِظَ زٌاف يس

پیاظا ھتیا جو پاين ان الای امگف يس
ٌارس ےھچ ثری چبػّٕ ےن دمشَ امكف يس
ےب ھاـھت پص ؤ چبػّٕ ين گصدف دھيل گيئ
ھچیيل امكيئ راؾ ان اُسر ٌِيل گيئ

ْ
اای خصـ ٌا ظب ےن وداع واےطس خعنی
ھتي خرش ين ھگڑي اےن ٌامت ِو ػور و ػنی
ّ
ػسة يس ھتو خبار ےن دؿ ےن ھخو ھن چنی
پاےس بھٹاوي بوال ھك اے ٌارا ِو ر ِ غنی

ٌارا چپھي اٌاـ ھچو اٌّة ان اے غيل
هپْچاؤ جو ظالـ ٌسیْة ٌا جيئ غيل

6212

ْ
ارص ھتيئ خصـ يس وداع ػا ِٔ نصبال

ھگوڑا اوپص ظوار ھتيئ رن ظصؼ چال

چو ِگصد ظب ىػیْو كخو پص ھخا ثال

ويح ان ھگص پص احصي جعب ظور ين بال
احصي گیا ؤ غصش ان اترا زٌنی پص
بیھٹا ھتا ثهیٕ ديئ ےن ھكجوري ان زِیَ پص

مشص ىػنی ظیْٕ ِء اكسس اوپص چڑيه
ِ
ٌظيوـ نصبال ان گال پص ھيت ھچوري
ِ

ٌاھتو ےن الش بیوے ٌا نیسي جسا ِگصي
ْ
رسای ھتا اامسف  ،زٌںی ٌا ھتي ھتص ھتصي
ْ
ریٍٕ جالای ا گ يس ىوٹو ُيب ِو ھگص
ْ
ھت بػس ا خصـ ےن ھپصاای ےھچ در بسر
ْ
ىوٹایو كافيٕ ےن ىيئ ےن ٌںی ایو ھچوں
ْ
اوّٹوں ےن ظارابف ھتيئ ےن ٌںی ایو ھچوں
ْ
َ
جميط یضیس جيئ ےن ٌںی ایو ھچوں
ر
د
ِ
ْ
ھص كِمس ين بالؤ َظيه ےن ٌںی ایو ھچوں
ْ
اھو ٌسیْة ا انجواں
ظوں ٌهنػ بخاوے ِ
هشضادیو ان رس يس ر ِداء ھچیين ظيٍصاں
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ٌامت ِو اؾ ٌچي گیو هكصاـ ای خعنی
خلت جگص ِو ر ِ غنی خعنی
اے فامطة ان ِ
ٌؼلك نؼاء غيل ان جگص جاف ای خعنی
ظوِو ھتیو ٌسیْٕ متارا يس ای خعنی
بط بیهعو ِو كافيٕ دارو خصـ ھتیو
ظب ٌصد و زن ٌا ٌاثػ ًِ رجن و امل ھخو

ظیف دیَ
دايع خعنی ان ےھچ ٌفضو ِػٕ ِ

ذنص خعنی ٌا ےھچ مهیؼة ھی دؿ خضیَ
ِ

ےھچ پْج   ان ِور ين جصویص ابىیلنی
نص ظول معص ػٕ ين جو اے رب اىػاملنی

ھی ػٕ ين ابراگٔ ٌا رب ِو ظالـ ےھچ
غضي ھی ػٕ ان َدر ِو ایم ادین غالـ ےھچ
ؔ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

خمصوص الكـ ۷۳۴۱
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تیري میك نل ضلاق کل و ٹذاق سے ىنے كالے

تیري میك نل ضلاق کل و ٹذاق سے ىنے كالے
ُ
کجھ رپس رـ نل لے لے مبت ابھٌنے كالے
ے
گسرف نے تیر کھٌ کے ھهت نل کلئی ر نکھ
شكپ ٹگی بجھ کل رپ ٹٌ اً ًشکسانے كالے

ِّ
ے تہت ہے پ ٹٌصیك تیركق کٌ لٌو ٹٌ ہیك
بچ

بٌئی سشا بچٌ لے اً ًشؾ ىنے كالے
تیري ہے شاضنن ہے نلئی ہلئی کير ہیك
ُ
ے نن اس میك اکیر کل ىنے كالے
بھمکس لگ
ضلر ملت کہو شہی ہے دس کے قرپٍ آ کس
ے و ٹٌشؽ ؾبت میك چٌنے كالے
ایمٌق بجھ
گھر بٌش

کل

ل ٹٌبٌ

اهت

کل

بخسمابٌ

الالـ پس ہیك اذشٌق ایمٌق بچٌنے كالے
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كسهت کے شامیل پس مبیر نین طر ہیك
يڑ يڑ کے رنکھ ٹٌ چٌ و ٹذاق میك چٌنے كالے

ُ
ب
غ
ے كم قبی ھی کھمئی اتبی
رپ ٹٌ سے ابھ گن

ے عو کل ه ٹٌنے كالے
ے کسبال میك جین
بھ
٭٭٭٭٭
ىخصلص کالـ ۷۳۴۱
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چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
ُ
بھٌئی کٌ بق ہے ضمیك پس اكش اس پس ىر تہیك
ربکھ کس ىش اؼی کل اكپِ سے كم گس پشي
اكش لبٹ کس بھٌئی سے نللی ہے ضرػت کی گھڑي
بھٌئی تنہٌ ػھمص بجھ کل چٌپ ٹگی ضلاہر تہیك
چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
و ٹـ ضتبب كم ظکینن شف میك ذضنن چٌؿ ہے
ذسف اطہر بٌبٌ چٌق کٌ رنکھٌ کے بٌمٌؿ ہے
ے  ،گلہر تہیك
ے ر تن
نللی اً بٌبٌ ضل تف نے بھ
چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
ے اصغر کل تف
ذس طرد اؽ ہٌبھ میك لے کس گن
ے رؿیر کل تف
کبلق نن ركؽے ہٌبھ میك لے کس گن
پ ٹٌسی ہلق  ،ضمکھی ہے ًشکی  ،بٌئی شعنر تہیك
چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
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بٌنلۓ نے کس نکٌشي میرً اصغر ک ٹٌ کسكق

ے لٌؿ کی او ٹذ بھی کس سے کہلق
تیرً تہل

ہے پ ٹٌبٌ کسبٌ نلئی  ،پس میرا اصغر تہیك

ُؔ

چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
ے نے ري جب بذاء
بٌبٌ چٌق آل مذر کل ئین
زھلبرنے ہر اؽ قذـ پس مبط تیغمیر گسا
بٌة ہے تنہٌ  ،صعیفی کی ـعٌء اکیر تہیك
چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك

ِّ
ب
ک
ب
ش
ً
بجلق کی کی ھی ضم ھی اكش لبلق پس پ ٹٌس ھی

پس پ ٹذھی بھی آس کبلق کو ہهت ؼ ٹٌس بھی
ق ٹـ جب عٌضي ہلكا  ،بٌقی شہٌ لشکس تہیك
چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
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ہٌبھ میك ہیك ھٹھکشي ضبق الع ٹٌء کے اكش مہٌش
ے میك طمؼ اكش بٌل میك ضبخیركق کٌ بھٌش
ہے گ ل
کٌپبیك ہیك شاہلق میك اكش آشاـ کٌ تشیر تہیك
چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
ہے کہٌق غلف ك دمحم قٌطف ك ركلہٌ کہٌق ؟
ے ہیك عو غہٌق
پ ٹٌشكق کے ىسے گسً ہے رنکھن
کسبالء کی ہر گھڑي میك کٍ پ ٹٌ ىخسر تہیك
چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
للث کس ضتبب ہے آئی بٌبٌ کے رشبٌش میك
گ
بٌبٌ کے لسق کی ضلمیل ہے رش ك رنلاش میك
ئ
گھر کی ضلکھٹ پس كم یٹھی اكش گبی ابذش تہیك
چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
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ؾیمن گٌم

ِّ
کسبالء ہے ىچلس راعی الصمق

ؔ كہٌق پس پسکٌ ت تنچیق
کبلق نن ہل لٌکس
م
عو وعـ لٌ غہٌق میك ہٌري ك شھیر تہیك

چٌئی ہے ضتبب كطق کل لٌبھ میك ىركش تہیك
*****

از كمل
ٌال یوظف ٌال ػبری ھبايئ ػاکص
يف رسٌة اىخػيمی ( پصاتپور)
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ُ
م
ٹ
چٌل ل ٹـ کل بھ ٹٌ لذھٌشك نن بھی عذمو ابھٌپ گی ضتبب
ِّ
ُ
م
ب
چٌل ل ٹـ کل بھ ٹٌ لذھٌشك نن ھی عذمو ابھٌپ ٹگی ضتبب
ے چٌل يڑھکس تہق کل بھر کہٌق یمکل بٌپ ٹگی ضتبب
رن ک ھ ن
بھ ٹٌ ش بج ك الف سے بچٌلل  ،قیر میك اتبی ىجھکل ػھ ٹٌلل
ػھمص کے ىجھکل ؾنگـ میك تنہٌ اب مذپبن تشٌپ ٹگی ضتبب
بٌة کٌ جب نن بٌپ ٹگی مینن عذ کسبگی ضل بٌلی ظکینن
ُ
ے و ٹٌپ ٹگی ضتبب
میرً مٌق چٌۓ اپ ٹٌ پ ٹٌ رك الکل کیس
ُ
ے چٌپ ٹگی رکھ ٹٌ كطق کل نن پ ٹٌل نل بھ ٹٌ تہق کل
کیس
ے نن منن رکھٌپ ٹگی ضتبب
ے آ پ ٹگی ذس كقُ صغرا کیس
ملن
ے جب بھی آتنگٌ بٌئی آ تسملق کی تہ ٹگی شكائی
لٌ من
ے کس طرد بھمؿ بٌپ ٹگی ضتبب
بٌضك ؼ ٹٌس عٌضي کے کین
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کلئی ذسرت نن نکلی ہمٌشي شم گبی رؿ ہی رؿ میك ہمٌشي
چلذ آ چٌل و ٹذاق سے اکیر یمکل ركلہٌ پ ٹٌپ ٹگی ضتبب
عٌـ ہل چٌۓ تیري غہٌرت  ،ضلف بٌ ضؼ کی ہل چٌۓ غہرت
شطمٌق بٌضلق میك پ ٹذھٌ کے  ،لٌـ کلٌو بھی چٌپ ٹگی ضتبب
ے میك رؿ ہے زھڑک ٹٌ ،ضلق ہے اقمذ کےلخت چگس کٌ
میرً مین
لٌـ کلقے میك پشه پشه کے سػنن لٌف ح ٹذش رکھٌپ ٹگی ضتبب
ے نے گھر
اً پ ٹٌض اہـ تبت تیمیر کسبال میك ہلۓ ا تس
ے بٌپ ٹگی ضتبب
کلئی ملتس شہٌ اكش نن بٌكش اب لکلق کیس

٭٭٭٭٭

ُ
جب ادش چٌتنگٌ ضہرا کٌ ٌکٌق ـؾر کے بعذ
6262

ُ
جب ادش چٌتنگٌ ضہرا کٌ ٌکٌق ـؾر کے بعذ
ہلگٌ مبیر کے ؾیملق میك رھلاق ـؾر کے بعذ
صنخ عٌضمش نل رً ري علی اکیر نے اساق
کلف رنگٌ بھال مغرب کی اساق ـؾر کے بعذ
کلف مؼصلـ

ظکینن

نن

پسس

کھٌتنگٌ

ط
ئ
ج
ى
ی
ی
می کی ضبٌق ـؾر کے بعذ
ےگٌ
کلف ھ

اً ظکینن تیرً کٌنلق سے لہل تٹکنگٌ
ہلگے غہرً نن طمٌبجلق کے تشٌق ـؾر کے بعذ

6263

کی رشبٌ نن پشة چٌپ ٹگی

ىش ؼ ٹٌس
ُ
ے گی ظکینن کی هعٌق ـؾر کے بعذ
جب بھی ا بھ

اً چذا

س ّٹد

ِّ
وچٌر کل رً نل غ بط

ہلگٌ مبیر کٌ ىر اكش ه ٹٌق ـؾر کے بعذ
کف سے کف ہے ابھی تتمٌش کٌ تشیر بٌقی
كشنن ن فذپس میك آشاـ کہٌق ـؾر کے بعذ
٭٭٭٭٭

6264

ے مبیر اىمٌق
جب س بخ شف میك ہل گن
ے مبیر اىمٌق
جب س بخ شف میك ہل گن
و ٹذاف کسبالء میك ق ٹٌهت ہلئی ؼ ٹٌق
ؾیملق کی طهت سے ن طر آنے لگٌ رھلاق
ًش ٹذ کہٌق ذصیق کٌ رلذاش بھٌ

کہٌق

ک ٹٌ سکس بغزپُ کٌ ہل پسسے کٌ سکس ک ٹٌ
َ
ے چال کس كم اصل ٹٌ
ے ؾیم
ضلش ہل ہشے بھ

َ
ظ
اكسمس ظٌلملق نے ک ٹٌ لف کس قذش

بھی ٹٌ ہے ظق کے ذشکل ہر اؽ قرر کٌ چگس
ِّ
ے نی ٹال وچٌر نل ارھر
تتمٌشي میك بھ
ُ
ػ
ھیبی بھی پ ییبلق کے ىركق سے شراء ارھر

ب ِّ
ب
گٌللق نن ہٌبھ شکھ کے کلئی جی شكئی ھی
مبیر کی كم چٌق بھی علی کی كم نلئی بھی
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ے
عٌبذ کل اس طرد سے سیٌگٌش لے چل
ے
گسرف میك زاؿ طمؼ گساق بٌش لے چل
ِّ
ے
تہ ٹٌ کے تیڑي بٌلق میك ک فٌش لے چل
ے پ ٹٌ کے
ا تس

ے
قٌقلو لٌىش لے چل

ے
ے میك وچٌر کھٌنے بھ
بھمکس کٹھی ضل چلن

ِّ
ے
پشھکس لػیق تشت نن رشً لگٌنے بھ

ے ضل بٌىلق کی تشت پس
ے بھ
يڑ يڑ کے رنکھن
ُ
ے لٌشي پ یی ٹٌق آئی اتہیك ن طر
ىر پ ٹگ
ے پٍ كم حبیػ پس
آنکھمق سے ضلق تہٌنے بھ
ے بل ٹذ سیٌگٌش عو کٌ ىر
جب کسنے بھ

ے دص چذا کے غہٌشا تہیك کلئی
ے بھ
کہن
بعذ آة کے اً بٌبٌ ہمٌشا تہیك کلئی
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ال وضن ق ٹذ چٌنے میك لے آۓ بھر لػیك
ے كم مکیك
ے بھ
کیشٌ مال ٌکٌف بھٌ کیس
ؔلا کٌ گزش تہیك
کجھ شكسبی تہیك بھی ہ
پسرً کٌ اہتمٌـ نن لٌنن ہی بھٌ کہیك
ِّ
ب
ب
ے
ے نن ھ
ے کجھ نل لن
ے ھ
ے میك لٌشً بچ
ؔظکن
ے
ے نن بھ
بھر بھی لػیق ہٌبھمق کل کبلق کھم لن

ُ
اس ق ٹذ چٌنے میك بھی شقنن و پ ٹؾ بٌـ
ٌؾركػ آم ك ضاشي میك شہبی بھی صنخ ك لٌـ

بھملی بھی نب سیف بھٌ و ىط بٌر ابؾ بٌـ
َ
مبیر چٌف قٌطمن مبط عو ابٌـ
ے کذھر ؟
للگل پ ٹٌل میرً ہیك بٌبٌ گن
ُ
ُ
کجھ ابکل اتبی پ ٹٌشي شقنن کی ہے ؿیر ؟
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ُ
کہبی بھی نن شقنن کے " ئی ٹذ نآے بھی ا گس"
ے مینن بذش
ضملبگی جب بلؾ نن مل
َ
قلب پصبذ لع پس ضل ہلا آم کٌ اپس
ُ
ب
ب
ے شكپسك مبط تبی کٌ ىر
ھنجلابٌ ا ک
طشت ظالء میك آبٌ ىر لٌم تٹکشٌق
ُ
ک
ركصي شقنن ہبی ہلئی ہٌنے بٌبٌ چٌق

ىر سے لبٹ کے ہل گبی شكنے ہلۓ برھٌؿ
ے اً لٌم ضلش رعٌؿ
ے لگی پ ٹٌ تن
کہن
کس نے ک ٹٌ ہے آنکٌ اً بٌبٌ چٌق نن چٌؿ
کس نے ک ٹٌ ہے آنکٌ غہرم لہل سے ىؿ
ُ
ے ک ٹٌ ک ٹٌ چذائی میك
عذمے ابھٌنے آ بک
بٌبذھی گبی شظق میري تن
ّؔہی کالئی میك
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ے بٌبٌ کے منن پس كم ىزلی
منن شکھ کے ا تن
اس طرد شكنے شكنے كم چٌملش ہل گبی
ب ِّ
ي
ک
ظ
یبلق کی جب آكاض نن سبی
جی کی
ط
ے کے ظٌشي ہلئی ؿسی
نل اہـ دسـ نن ىجھ
لٌنن ہال کے رنکھٌ ق ٹٌهت گزش گبی
ُ
شكنے ہل نے شقنن غہٌق سے گزش گبی
ے لعیبلق نے م طللملق نن سیف
ے کین
جین
كم نب پ ٹٌف کس نے سے قٌؾر ہے نن قلف
میػ الہذي رصلش کٌ ىجھ پس ہلا کسـ
ضبذاق میك لٌبخن ضل ہلا ہے ک ٹٌ شيف
ظق ِّ
شب سك الچالؿ ؔ
ؾزاراش

کی رعٌء

تہنچٌ رً ضبذگی میك تس اؽ بٌش کسبالء
*****

6266

جب شف میك ذصیق اصغر نے شیر کل ىۓ
جب شف میك ذصیق اصغر نے شیر کل ىۓ
لخت چگس

بٌنلۓ

رلگیر کل

ىۓ

ُ
ِّ
چالركق میك اس عٌجب نلقیر کل ىۓ
ہٌبھمق نن رھرً چٌبذ سی نصلپس کل ىۓ
عـ پش گ ٹٌ رنکھم عو كاى کے تسر کل
ُ
ضلشه ٹذ نے ہٌبھمق نن ابھٌبٌ ہے يير کل
ُ
اعذا کل رکھٌنے ہیك منن اس کٌ عو ضلوجل
و ٹذاق میك بچلی ہے مو ك مہر کی ہر ضم
چٌشي ہیك ہر اؽ عٌجب اكىر کے آ تسمق
کھملے ہیك رہق و ٹـ عذػ اصغر مو شك
پ ٹٌلٌ ہے تسر الکلق سے منن رھلنے ہیك مبیر

ِّ
ے ہیك اكش شكنے ہیك مبیر
ے کے طرػ نکن
بچ

6260

قرمٌنے ہیك ػنخن رہق اً میرً پ ٹٌسے
ے ک ٹٌ میك کہلق اہـ ص فٌ سے
پ ٹالل ىجھ
گلبٌ تہیك اس كقُ ضبٌق قرط ح ٹٌ سے
کجھ میك نے ضل مٌنگٌ ہے نل مٌنگٌ ہے چذا سے
ے ؾرؼ ىرـ میك پس ہلق
نے بٌئی کے مٌ بگ
ُ
ىچ ٹٌش ضل کلپس کٌ ہے میك اًکٌ تسر ہلق
ُ
ُ
مبیر نے اس چٌبذ کل ہٌبھمق نن ابھٌبٌ
جلّے سے کمٌبذاش نے كاق تیر مالبٌ
طف ہلکے اسُے و ٹـ کمٌق عو نے بچٌبٌ
مٌپ ٹذ اچـ

بٌكؽ

ظلف ك سیف آبٌ

ے کل
مبیر ػھ ٹٌنے شہے بٌضكق کے بل
ے کل
ے سے گل
بٌضك نن لگٌ نلص کے تنہ

6261

چلمو نل كم رك بٌبؾ کٌ اكش تیر عو تہلل
رؿ غہف گ ٹٌ ضلبؾ پشً اصغر مو شك
ے لگٌ آنکھم سے آ تسمق
گسرف سے لہل تہن
ے سے بٌضك
ے تنہ
منن کھـ گ ٹٌ بھرانے لگ
گـ شبؿ ہلا طمؼ گلل ضلف میك بھر کس
ُ
شتبی نن کشً گس پشً ہٌبھمق سے اپس کس
ىجھلی لٌ ضل ہٌبھمق نن پشپ ٹٌ بھٌ كم نے شیر
ِّ
ل
ے رؾرت مبیر
ے کل ین
ے بچ
نے بٌب بھ
ے سے کسی بذتیر
جب ضلق نن ہلا پ ٹذ گل

ُجلّو

ل ب
ے ضمۓ قلؾ تیر
ے ھیٹکن
سے ک

ُ
ے اقالؽ کے اكپس
اس ضلق کل ملؾ لے گن

لکھٌ ہے کو ن طرم نن گسا چٌؽ کے اكپس

6262

جب تیر کل مؼصلـ کی گسرف سے نکٌى
رپ ٹٌ سے صنر کس گ ٹٌ كم ھیشلبلق كاى

ج ّال

کے ؽخب رشر سے شكۓ عو كاى

پصربؾ بھٌ ہل چٌۓ کلنخن نن ك بٌى

عـ بھٌ کی اب اُمّت
قربٌر

کٌ نگہ ٹٌف علی ہے

کل ضہرا طرػ ؾرش چلی ہے

ُ
عو ىش کل ہٌبھمق میك ابھٌکس نن نکٌشً
اً بٌش چذا چلؼ سے اصغر بھی لذھٌشً
عذ لکس کو نل نے میرً نب کٌـ میلاشً
ے بزش نن بھٌ بٌس ہمٌشً
کجھ اكش تن
نن ہے تسر عٌجب مغراح کٌ ھذنن
مقبلؿ ہل اس پ ٹذمء ىچ ٹٌح کٌ ھذنن

6263

گسركق سے عذا آئی کو اً فجر چالنؼ
شپبن ہے تیرا صیر

میك انّوب

سے قٌنؼ

بھٌ تیرً ضمي کلئی نن اس کٌـ کو ىنؼ
ے ہف ہیك تیرً لٌنؼ
ہے ضمؼ ہمٌشا بجھ
بٌقی و ىط اؽ يرچلوء ؾنجر کیك ہے
اب كعـ کٌ مػسمؼ کے ہنگٌـ قربك ہے
ش
ظق کے نن عذا گسرف ت لیف ػھکٌئی
بللاش سے کھمري لچذ اكش ىش ل ٹٌئی
جب چٌؽ میك كم چٌبذ سی نصلپس ػھ ٹٌئی

رقّٹ

تہت آئی

بعلبز نن منن شکھ ربٌ
ِّ
ع
چالۓ کو زش زش کے نن شكبٌ لی اصغر
ہف آنے ہیك آشاـ سے ضمبٌ علی اصغر

6264

قرمٌبٌ کو اً چٌؽ امٌپُ سے ؿیرراش
بٌنلۓ رؿ الگٌش کی ركلُ سے ؿیرراش
لخت چگس لٌم

كىپُ

سے ؿیرراش

اس پ ٹذمء نے کس کی نعٌػت سے ؿیرراش
نن گلہر بٌبٌب ہے بٌکیزم عذػ کٌ
ُ ِّ
ے میك نے نگیك رش بحػ کٌ
ضمپ ٹٌ ہیك بجھ

يڑ کس عو كاى نے ضل رنکھٌ نل نن رنکھٌ
اؽ ذسر يراض علی اصغر نن ہے پسبٌ
ىر کھملے ہلً پ ییبی ہے رؿیر ضہرا
کہبی ہے ظکینن میرً بھ ٹٌ میرً بھ ٹٌ
ے ہی ك
بٌنلۓ دصبك چٌؽ گسپ ٹٌف کین
ے ہیك
ے تنہی سی پسپُ کل لین
ػھٌئی کے بل

6265

ِّ
چالئی ہے  ،اصغر

ے آكاض ه ٹٌل
ىجھ

پسپُ میك ابذھیرا ہے میري گلر میك آل
ُ
ے سے ہٌبھمق کل ابھٌل
قربٌف گبی تنہ
ير چٌپ ٹگی مٌق چٌؽ سے منن کل نن ػھ ٹٌل
بھٌ میك نے نل مبط عو للىؽ کل ضمپ ٹٌ
مبیر نے ہٌق ىکے ت مہیك چٌؽ کل ضمپ ٹٌ

كاق بٌلوء ضہرا سے قلؾ بھٌ نن ك بٌى
بٌق تہللۓ ىركش نن لگٌ ظلف کٌ بھٌى
ے لگٌ ضل ؾرش قرمیلق نے میٹھٌى
ہلن
ِّ
ب
چالئی ھی كم ہٌۓ میري گلر کٌ بٌى
ے اقالؽ کے اكپس
ح ٹذش کے نل بٌلے گن
اكش بٌح ىر ؾرش گسا چٌؽ کے اكپس

٭٭٭٭٭

6266

جب طير نے

بجھٌ ربٌ طمع تبلؿ کل

جب طير نے

بجھٌ ربٌ طمع تبلؿ کل

بعبی ک ٹٌ
بٌقی شکھٌ نن

مللؿ

کل

لسق اقمذ کے بھمؿ

کل

غہ ٹذ عو
گ

رؿ

بٌمٌؿ آم کس ر بٌ
عذمے سے شبؿ

بٌغ
گ

شضمؿ

کل

لسق عٌلف بذؿ گ ٹٌ

ؾنجر الف کٌ قلب ؼ ٹٌرؿ نن چـ گ ٹٌ

ے چٌ ضمض نے لکھٌ
اب اس طرد سے شاك تن
ے نن جب طير بھٌ دشھٌ
ابق علی کے مین
نے شطف کی كم تیغ كم مبیر

کٌ گال

بٌئی بھی كقُ س بخ نن اؽ نلبذ بھی ربٌ
ُ
نکلیػ س بخ کی ضل ابھٌئی امٌـ نے
ُ
ے
اس كقُ سكالچ ٹٌد تیمیر بھٌ لٌ من

6201

ے ہی كم شہلاش نن كقٌء
نن چٌؿ رنکھن
ُ
ے کی طهت چٌؽ اصھٌبٌ ہلا چال
ؾیم
ُ
اس چٌؿ سے مگس بھٌ شكابٌ كم بٌربٌ
آنکھمق میك الؾ لٍ نن هعٌق ىر ػھکٌ ہلا

ضبك لٌشا ضلق سے ىؿ بھٌ بکشً لگٌـ بھی
ُ
ب
ب
تیركق سے الکی تشت ھی ضطمی یمٌـ ھی
ُ
اس طرد جب کے تہنچٌ كم پصربؾ ؾیمن گٌم
گھمصً نے ھٹھ ٹٌ کے بھري ابؾ ىرر آم
ُ
ے اہـ تبت لٌم
ظق کس عذاۓ قرس کی ا بھ
نللی

ظکینن

لٌبذ طنر

آۓ غہیشٌم ربك

پ ٹٌم

ہلئی عو عٌلی م فٌـ کی

آئی ہے شضـ گٌم سے ضماشي امٌـ کی

6206

ے کے رش پس كم نلعن گس
نن کہو کے آئی ؾیم
ے ػھکٌۓ ىر
ے تنجھ
اہـ دسـ بھی لٌبھ بھ
رنکھٌ ضل سك الچ ٹٌد کل چٌلی  ،لہل میك پس
ِّ
ب
ے ہٌ ھمق سے ىر اپ ٹٌ تبٹ کس
چالئی تنہ
چٌلی قرس ہی آبٌ ہے لٌم

ہذا تہیك

بٌ ىجھکل اس رـ آنکھمق سے کجھ ضمػھ ٹٌ تہیك

نن کہو کے بھر لبٹ گبی گھمصً سے ابؾ بٌش
منن

پس

لگٌبٌ

ضلف غہیشٌم

بٌمذاش

چالئی منن کل بٌؿ نن شکھ کس كم رؿ هعٌش
بٌبٌ کہٌق ہے اً میرً بٌبٌ کو شاہلاش
نل لے گ ٹٌ بھٌ قٌطمن کے گلہزاش

کل

ػھمص آبٌ کس چگو عو عٌلی كقٌش

کل

6206

ے
ے میرً بٌبٌ کذھر گن
گھمصً پ ٹٌ ىجھ
چٌف شضمؿ

س ّٹد

كاى

کذھر

ے
گن

ے
ہے ہے كم لٌم تیرب ك ن طچٌ کذھر گن
ے
ؾنگـ میك ىجھ کل ػھمص کے تنہٌ کذھر گن
گھمصً پ ٹٌ تبی کے نلاسے کل ک ٹٌ

ک ٹٌ

گھمصً پ ٹٌ كم بھمکے پ ٹٌسے کل ک ٹٌ ک ٹٌ
ضتبب بھی گسر گھمصً کے بھر کس بچٌؿ ضاش
ے لگی کو اً میرً بھٌئی کے شاہلاش
ک ہن
ے پ ٹال تیرً
مبیر ک ٹٌ ہلۓ ىجھ
ُ
ک ٹٌ ر طمبلق نے ػھمصا اتہیك اً كقٌ شعٌش
پ ٹٌش

گھمصً کہٌق كم قٌطمن کٌ نلش ؽیق ہے
چلذي پ ٹٌ کہٌق میرا بھٌئی ذصیق ہے

6200

گھمصً كم رك غہٌق کٌ مذر گٌش ہے کہٌق
كم نے کسمق کٌ ملتس ك غف ضلاش ہے کہٌق
ِّ
گھمصً كم چٌف ح ٹذش کساش ہے کہٌق
ضہرا کٌ

آق ٹٌب ُپر انلاش ہے کہٌق

ؿش میك ہے بٌ کو ہلش میك اقمذ کٌ پ ٹٌشا ہے
ضبذم ابھی ہے بٌ کو غہٌق سے لذھٌشا ہے

ے نن ضتبب بٌلٌر کے کالـ
ذس رـ سن
چکف چذا سے پٍ ہلا گلبٌ كم ضلش دساـ

ے ق ٹٌهت آ گبی اً ضلاہر امٌـ
ے ہن
ہن
نے دسـ شف میك ق ٹـ ہلۓ لٌم تضنن کٌـ
طًشیر طير چلؼ نن رؾرت کے چـ گبی
ے نن میري چٌف بذ سے نکـ گبی
ے ہن
ہن

6201

ضتبب میك ک ٹٌ کہلق ضل ہلۓ لٌم پس سیف
ے صفی نے مینن مبیر پس قذـ
ش کھ
ُ
رنت بخس سے بھٌـ کے شتش عو امف
ؾنجر

سے

نلعو گٌم

تبی

ک ٹٌ

قلف

ے
نن ظلف لٌم ربك نن ہلا میرً لٌ من
ے
ىر بھی ہلا بذف سے چذا میرً لٌ من

می ٹٌ بھٌ نن کو ہل گبی ؿش تبت يرنضی
بٌنل نے ىر کل تبٹ کے شہلاش سے کہٌ

گھمصً غہ ٹذ ظلف ہلۓ جب عو ھذي
ُ
اس رـ کسی نے بٌئی ربٌ بٌ تہیك ربٌ
شیراب ہل کے بٌغ ح ٹٌق عو شكاق ہلۓ
بٌ س بخ بیق شكض کے تضنن رہٌق ہلۓ

6202

گھمصً نے ىر نن چٌؽ اصا کس نن ري عذا
اً بٌنلۓ دصبك میك کہلق ک ٹٌ نن مٌدسا
رؾرت نے كقُ س بخ ضل بٌئی ظلب ک ٹٌ
ُ
نے شطف نے ضلاب بھی اًکٌ نن کجھ ربٌ

قٌبـ نے چلؼ ذشؾ سے ؾنجر مال ربٌ
پ ٹٌسے کل آب تیغ صفی نے بال ربٌ

ه ٹکس نن چٌؿ تبؤكق میك ىخسر پ ٹٌ ہلا
ِّ
ٹ
ق
چالئی نب کے ـ عو کسبال ہلا
بٌگٌم

ابؾ

اكش

ے نن قملو ۓ
ؾیم

پشا

چٌرنن

ہلا

ے
مین

اصل ٹٌ

ہلا

عـ بھٌ کے للنل چٌننء لٌم ابٌـ

کل

بھر آؾ سے چال رك ح ٹٌـ امٌـ

کل

*****

6203

جب صعیفی میك ىؿ يربٌ ہے
جب صعیفی میك ىؿ يربٌ ہے
ے میك ہے ضلائی کے
پسػھی مین

بٌغ او ٹذ کٌ ادشبٌ ہے
ُ
اكش پشھٌنے کٌ رـ اکھڑبٌ ہے

ک
ے پس
کھٌکے پسػھی کٌ بھـ لنچ

شف میك گھمصً سے كم اپسبٌ ہے

سے

ہٌۓ اکیر نکٌء نن کسبٌ ہے

آل

بٌبٌ

ے
لگٌلل مین

ے گٌ بٌة  ،ىسے بؾ؟
ے تہنچ
کیس

کو ضمیك پس نن بٌلق پشبٌ ہے

پسػھی آہضنن سے نکٌلل ذصیق

رشر سے ىؿ آم بھربٌ ہے

ے ضلاق ئی ٹٌ
بٌة کے لٌ من

چٌؽ پس اپشبٌق

شگشبٌ ہے

ے ہٌبھمق سے ضلائی کی ىش
کٌ ئین
ب
ٹ
ھ
ے ا گی ىش ىؾر سے ؟
کیس

ے کٌبذھلق نن بٌة رھربٌ ہے
ا تن
چـ کے کجھ رپس كم بھہربٌ ہے

ے مٌرش کل ؟
کیس

ذس کٌ ئی ٹٌ ضلاق نلق يربٌ ہے

لٌبھ ػھمصا بھري ضلائی میك

کلئی اس طرد ک ٹٌ بجھڑبٌ ہے

چٌپ ٹٌ ہے كہی ذشٌمی نن

ذس کے رؿ پس نن غف گزشبٌ ہے

صیر آتنگٌ

٭٭٭٭٭

6204

جب ق ٹـ ہلا قٌطمن ضہرا ء کٌ پ ٹٌشا
جب ق ٹـ ہلا قٌطمن ضہرا ء کٌ پ ٹٌشا
ه ٹذاپ ٹٌق ق ٹذي ہلئی گھر لِ گ ٹٌ لٌشا
ُ
ُ
رش گلش ظکینن سے لعیبلق نے ابٌشا
ُ
ػ
ے اسے مٌشا
شكئی كم نل ھنجھال کے طمٌ بچ
ِّ
نن ظلف بھٌ بٌملس عو ظق ك تسر پس
ے کل بھی نن شراء ابؾ کے ىر پس
منن زھٌ تن
گھر آؾ سے چٌنلف ق ٹٌهت کٌ چالبٌ
غہزارنلق

کل

بٌٌو ُؔؾربٌق نن تٹھٌبٌ

ىر ه ٹذ م طللـ کٌ تیزً نن دشھٌبٌ
اكش طمؼ گساق گسرف عٌبذ میك تہ ٹٌبٌ
ے تبللق کل رکھٌ کے
ے نل ىسے کین
رًق ا تن
ے ىسے غہذا کے
نےؿشـ ك کلق شم گن

6205

ُؔ
چ م
ے ىر
ے ل ٹـ سے اشیركق کل کھل
جب لے ل
ِّ
ل
ىر تبٹ کے چ نالے گی ضتبب ٌض طر
ُ
اً ظٌلملق ! بھہرال میرً اكپِ کل رـ بھر
ُ
ہللے بق مبیر سے شرػت نل نن ضلاہر
بٌلق گی نن بھر ىش عو تضنن رہق کل
ے مـ کے تہق کل
ے رك بھٌئی کے گل
شك لین

ُ
ب
بٌنل نے کہٌ اكپِ کل میرً ھی تٹھٌ رك
ے ىعو علی اکیر کٌ رکھٌ رك
للگل ىجھ
بجھڑً ہلنے قرضبذك سے مٌرش کل مال رك

اصغر کل بھی ىکس میري ػھٌئی سے لگٌ رك
ُ
ے نےـیق ک ٹٌ ہے
الكت نے تسر کی ىجھ
کس چٌ نن رًق اصغر نےشیر ہلا ہے

6206

ے لگٌ طير سیف گٌش
ضتبب سے پٍ نن کہن
ُ
ب
میزؿ ہے کشي اكپِ نن بٌق ھہرنگٌ ضتہٌش
پٍ ىش کل بھٌئی کے نکٌشي كم رؿ الگٌش
ِّ
نےتس ہے تہق اً چلػ ح ٹذش کساش
ے
ے کسنے تہیك ر تن
رؾرت کی ضبٌشت ىجھ
ُ
ُ
ے
اشیر سے ص فٌ کٌش اپسنے تہیك ر تن
ىش عو م طللـ سے آكاض نن آئی
تہ ٹٌ تیري م طللمی کے عذقے ہل نن بھٌئی
ِّ
میك ک ٹٌ کسكق لکھی ہے م فذش میك چُذائی
چٌل ت مہیك رً ق ٹذ سے اہلل شہٌئی
اب تف ہل تہق  ،اكش اشیري کی ص فٌء ہے
ہف ہیك  ،نن پ ٹٌبٌف ہے  ،اكش بٌر چذا ہے

6211

ُ
اكتبلق کل چال

کھ

ینچ ٹٌ ىركش

کٌ ُؔدصارم

ِّ
ب
عذمے سے ہُ
ؔلا لذت پَ اكش ھی ضبٌرم
َ
ے گھمصك نن لػیك اكش كم پ ٹٌرم
اضماش بھ

ؔ

ے بھہرنے کٌ اشارم
جب صعػ سے کسنے بھ
ِّ
ے ستمگس
پٍ ئیٹھ پس كم رشً لگٌنے بھ
ک
ھ
ب
م
ت
ل
ے س گس
ھ
ے چٌنے
ین
ے
ینچ
تتمٌش کل

اكتبلق نن تبی ضاربٌق بھی گسربیك زالے
ِّ
ب
ے ضبٌنلق کل نکٌلے
ے ھ
اكش پ ٹٌس سے بچِّ

ے پ ٹذھے ہٌبھمق سے ضبخیر میٹھٌلے
عٌبذ بھ
ے کبی ضطف کػ بٌ میك بھی ػھٌلے
رؿ پس بھ
ُ
ب
ے وجر بؾ
میزؿ نن اپس کس ھی نن ضمنے بھ
ے وجر بؾ
ے لٌـ سے شكنے بھ
بٌبٌ کے لین
٭٭٭٭٭

6216
جب ىعو تسر کل

جب ىعو تسر کل

ُ
ابھٌبٌ ذصیق نے

ُ
ابھٌبٌ ذصیق نے

ے سے لخت رؿ کل لگٌبٌ ذصیق نے
مین
آنکھمق سے بجر الؾ تہٌبٌ ذصیق نے
ے میك آکے عـ نن ىچٌبٌ ذصیق نے
ؾیم
تیر الف چگس نن صعیفی میك کھٌۓ ہیك
مبت ضلاف ىؿ کی ہف لے کے آۓ ہیك

لل غہر

بٌنل

ے تسر کل میٹھٌؿ لل
ا تن

آنکھمق سے نلش ذسف کل بھر ربکھ بھٌؿ لل
اشمٌف ضل ہے رؿ میك ىراىر نکٌؿ لل
غہرا بھی ىر نن بٌبذه لل آبچـ بھی زھٌؿ لل
نن چٌؿ نب پ ٹٌق کسك ضاش ك دصپبن سے
مہ ٹذي لگٌۓ آ کے نن کہو رك ظکینن سے

6216

ے آۓ
کیراء کذھر کے پ ٹؾ پسارش سے لین
ُ
میرً بچٌش كالے کل ؿش سے کلئی ابھٌۓ
َ
کہو رك اؼی کٌ آدسي ربذاش ربکھ چٌۓ
ضتبب کے بٌضكق بھٌـ کے ىسے نن کلئی آۓ
طىجھٌ رك نلش ؽیق کل بھر ربکھ بھٌؿ لل
ے سے پسػھی نکٌؿ لل
لخت چگس کے مین
نن ظق کے اہـ تبت میك ىخسر ہلا ؼ ٹٌق
ے سے پ یی ٹٌق
ركصي ضلاس لٌس طو ؾیم
ًش ٹذ نن عو نے ىش ل ٹٌ ري نعذ هعٌق
مبت نن گس کے بٌنل نن کسنے لگی پ ٹٌق
کس نے و ٹٌ ربٌ میرً بٌـ ك تشٌف کل
کس کی ن طر لگی میرً کشبـ ضلاف کل

6210

ئ ی ٹٌ

پ ٹٌل

آح ضماشي

کذھر

گبی

ئی ٹٌ كم ًکـ چٌبذ سی مبی میك مـ گبی
ئی ٹٌ ه ٹٌف ظلف چگس
ئی ٹٌ ت مہٌشي

ے
بٌ لن

سے

گزش گبی

كالی نن ير گبی

گس شات کل نن آل گے ٌض طر شہلبگی میك
کس سے

پ ٹٌل آح کہٌئی کہلبگی میك

اکیر ہمٌشً ـیق کی صلشت پ ٹٌ کے چٌل
ے اتبی ه ٹٌ کے چٌل
اؽ بٌش بھر عذا ىجھ
كاشي رلہق نل پ ٹٌم کے گھر میك تٹھٌ کے چٌل
تہیر نل نن ہے چٌؽ میك ىجھ کل ػھ ٹٌ کے چٌل
ہے ہے پساۓ رتس میك ػھمنے ہل لٌبھ سے
ے ہٌبھ سے
ے ا تن
مبی نن مٌق کل رً گن

6211

عو نے کہٌ نل کلف ہے اً غف کے نی ٹلی
ُ
نن ظق کے اپسا گھمصً سے كم يرر بٌ كقٌء
کی ؾرض میك ہلق چٌرـ اكىر ٌضطفی
ب
اكش لٌم چلب نے ھنچٌ ہے آگٌم ہے چذا
ے
رپ ٹٌ ہے چٌف ًکـ تیمیر کے كا س ط
ُ
ب
ے
ے ہیك اکیر کے كا س ط
کجھ بحمو اس نے ھنچ

شك کس کہٌ امٌـ نے میرا اکیر نل ير گ ٹٌ
ے كاى غہٌق سے گزش گ ٹٌ
بحقم کٌ لین
بٌبٌ سے آح ػھمث کے رارا کے گھر گ ٹٌ
ے پسبٌر کس گ ٹٌ
تیري میك كم ضلاق ىجھ
ے میك عـ ضمش ك صیق کٌ
می ٹٌ ہے ضل نل ؾیم
ُ
مٌتف نن ہل شہٌ ہے اسی نلش ؽیق کٌ

6212
َ
ركلُ ہمٌشي لِ گبی ابھٌشم لٌؿ کی
ُ
ے میك ا س نل تہٌؿ کی
مبت پشي ہے ؾیم
ضلق میك بھري ہے ًکـ میر ً ضلش قمٌؿ کی
لٌري بھی ہلنے بٌئی نن بٌنل کے ىؿ کی
نل لٌم چلب سے چٌکے نن اطہٌش ک حنبل
اف بحقم نن نل قٌبخن اکیر کٌ

٭٭٭٭٭

ر حببل

6213

ذس چگو لٌم کٌ شكضن ہے ضمٌنے كالل

ذس چگو لٌم کٌ شكضن ہے ضمٌنے كالل
كم ضمیك ؾرش معلی ہے ضمٌنے كالل
ُ
ے
ے ہیك ضل ضبٌشت کلئی اف سے نل ػھ
کس چ ک
کسبال چلذ

کٌ

نهشو

ہے ضمٌنے كالل

ضلف ىركش کٌ نن اؽچٌض ہے چٌلؼ کی كسف
آح الالـ

ضل ضبذم ہے ضمٌنے كالل

ک
ػ
ھ
ے پس ھی
ے سے ضل ینچ
ے قرضبذ کے مین
ا تن
نن بھال کس کٌ کلنخن ہے ضمٌنے كالل
ے
رنت پس ہلؿ سے کس طرد ًشٌقر نکل
ہر طرػ ملت کٌ تہرا ہے ضمٌنے كالل
ِّ
ے ہی ك
پ ٹٌس کی آؾ سے بجلق کے چگس بھین
ے رشبٌ ہے ضمٌنے كالل
اكش بھر لٌ من

6214

کس یمٌضي نے نن تیغ ک ٹٌ ہے وچذم
کبلق لسضبٌ

ہلا

کؼنن ہے ضمٌنے كالل

شكسبی شف میك دساغلق کی ہے رھمی رھمی
بٌؿ کھملے ضل ابذھیرا ہے ضمٌنے كالل
ک
ھ
ے بٌكؽ
ے مؼصلـ کی گسرف سے ضل ینچ
ا تن
اتشٌ عٌپس کلئی رنکھٌ ہے ضمٌنے كالل
كم بھال اصغر

نے شیر

ے
کل بٌئی ر پ ٹگ

ظق کٌ تٹھر کٌ کلنخن ہے ضمٌنے كالل

ہٌۓ لٌچـ کی لعٌء ذس سے ابھی رھٌئی بھی

ىرذ كم ضلق سے بھرپسا ہے ضمٌنے كالل
کـ سے رنکھمگی کہٌق چللم ذصیق اکیر
مٌق کے رؿ کل تہی رھڑکٌ ہے ضمٌنے كالل
چٌؽ پس ىش ہے م طللـ کی نے گلش ك کلق
نن طرنمو کہیك رنکھٌ ہے ضمٌنے كالل

6215

بجھ ِّ
ع
کل مذاؼی ىركش کٌ ىرػ چٌ ـ ہے
ؔ چٌرـ
ن طر

ضل

٭٭٭٭٭

ت مہٌشا ہے ضمٌنے كالل

6216

چؿ کے امٌـ ضبق الع ٹٌ لٌشبٌف ہے

چؿ کے امٌـ ضبق الع ٹٌ لٌشبٌف ہے
ے ہلۓ کلف ك ٌکٌف ہے
ے تن
ظق کے لن
تتمٌش

کسبال

کل

کسك

بٌر

مؤمبل

ے ہمکل ص فٌ کٌ گمٌف ہے
عذقے سے ح ٹک
ے آۓ شضا کل يرنض نن
بٌبٌ سے لین
كپساف جب ہلا نن بھرا چٌبذاف ہے
ے شضا ركق یمکل کہٌ شك کے لٌم نے
کیس
تف ہل امٌـ تف سے ہذي کٌ تشٌف ہے
پشه کس لالـ آدسي عو نے ک ٹٌ كراع
آؿ ؼ ٹٌ کے ضبق کی پ ٹالئی لٌف ہے
کسبٌ تہق علی کی قمٌپُ تف ہر گھڑي
ضتبب سے نللے لٌم ربق چٌف غہٌف ہے

6221

ے سیف
جب عو ہلً غہ ٹذ عذك نے کن
وچٌر پس ضل ٌض طر  ،دصبق  ،بٌ نلاف ہے
ے میك ہے تیڑي ہے بٌكق میك
طمؼ گساق گل
اكش ہٹھکشي میك پ ٹذھے امٌـ الصمٌف ہے
ے آم
ے چلی ٹگ
ے بٌلق ہے کیس
مذنػ ہے پ ٹگ
چٌشكق کے تنح رنکھم نن بٌطؽ قرآف ہے
نن ذضنن چٌلی ربکھ طمٌ کبلق نن گس پشا
ضلشه ٹذ ضؼ گہق میك ہے اكش لٌشبٌف ہے
ِّ
ے ہے
رشً بھی کھٌنے چٌنے ہے پ ٹذؿ كم چلن
بھر بھی امٌمی لٌف میك ہے آف بٌف ہے
شكۓ تہت ذصیق نے چٌلیس لٌؿ بؾ
ہف ونرا
ِّ
ُ
ے یمٌض میك ابکل بھٌ تس لکلق
وچٌر بھ
ُ
لٌف ضنلش ابکی رعٌ کٌ پ ٹٌف ہے
ؾرتبل کے نن مہربٌف ہے

6226

ضبق الع ٹٌ کی لٌف کے م طہر نن میػ ربك
ے غف ذصیق کے نن رشو ٹٌف ہے
ش ہن
کس کے طمع مذپبنء ضمشت میك لٌم نے
ک
ھ
کسبـ کٌ نهشو ینح ه ٹٌبٌ پ ٹٌف ہے
ُ
عٌـ ػھڑاكً ابکل ہزاشكق پسس چذا
بٌقی نل شکھ ٹٌ تس نن عذاۓ ضبٌف ہے
بٌبذي تبلؿ كاش رً مللی نے چٌف نل
مللی کی ہی نل ري ہلئی نن تیري چٌف ہے
عللات ٌضطفی کے اكپس ٌ ،ضط لیق پس
ے نب ک ٹٌف ہے
ے پ ٹٌۓ گن
ے ل ین
ح ٹک
٭٭٭٭٭

6226

ے کی مٌرش سے اب ہلنے کل چذائی ہے
ضلاق ئین

ے کی مٌرش سے اب ہلنے کل چذائی ہے
ضلاق ئین

ُ
ے بٌ شب رہٌئی ہے
مینن ٌضطفی شف کل چل

کہٌ بٌنل نے اکیر سے نن چٌل ػھمص کس ئی ٹٌ
ت مہٌشً پ ٹٌم کی ذسرت بھی نلشي ہل نن بٌئی ہے
بھٌ نن اشمٌف رؿ میك غہرم رنکھمق تیرً غہرً پس
مگس اكسمس كسهت نے گھڑي اتسی رکھٌئی ہے
شضا مٌبگی ضل اکیر نے کہٌ عو نے نن ذسف تف
تیري صلشت میري آنکھمق کی ئی ٹٌ شكه ٹٌئی ہے
لعیبلق نے کہٌ تف کل امٌق اکیر تہٌق آل
ے لعـ عٌپس کے نن تبت زگٌگٌئی ہے
مگس بھ
کہٌ لعبت امٌق پس اكش ت مہٌشي اتسی ضلاہش پس
ے آئی ہے
غہٌرن کی ظلب و ٹذاق میك ىجھ کل ل ٹک

6220

ک
ٹ
ھ
غہٌرن تیري اً اکیر نن رپ ٹٌ بٌر ش گی
ے نن کھٌئی ہے
گلام بٌش بد ہے نل نے ه ٹٌق مین
ے تیرا نن ضطف رنکھنگٌ
صعیفی میك بذش کیس
ک
ھ
ک
ے سے لنخن لٌبھ ىئی ہے
ه ٹٌق ینجی ضل مین
بھال کس طرد مہر بٌبٌق نل نے رنکھٌ نن من طر
ے کی مبت ركش پس عو نے ابھٌئی ہے
ضلاق ئین
ذصیق ابق علی ممبلف تیرا ربق اقمذ ہے
ل ٹٌ کس اپ ٹٌ نب کجھ ربق کی کسبی بچٌئی ہے
لذا لٍ پس ذشی ٹٌ بٌ ذشی ٹٌ بٌ ذشی ٹٌ ہل
م
ت
ش
ع
ی
و
ک
ظ
ؔ نن نخ ھٌئی ہے
ـ لٌم نے قیركض
٭٭٭٭٭

6221

ػھملے میك ہے قراش نن مٌرش کی گلر میك
ػھملے میك ہے قراش نن مٌرش کی گلر میك
اصغر کل ـیق آتنگٌ ىركش کی گلر میك
اصغر کی پ ٹٌس نل ضل بجھٌ ربگی اً قرات
ے کلپس کی گلر میك
ے لٌم ربك بجھ
شکھ ر پ ٹگ
اصغر کل لٌم ىۓ نل نللی ه ٹٌم لٌـ

اہلل

کی ک ٹٌب ہے ىركش کی گلر میك

کی ٹٌ ػھ ٹٌ ہلا ہے رؿ دسملو میك نلق
ے آؾ ہے تٹھر کی گلر میك
نله ٹذم جیس
عو نللے بھمصي رپس میك ئی لنگٌ میرا ىؿ
کلپس کٌ چٌـ لٌقیء کلپس کی گلر میك

6222

ے نن ت ی ر
ے کھٌ کس گل
اصغر نل ًشکسا ر تن
ہٌق ملت شك پشي علی اصغر کی گلر میك
قرمٌبٌ عو نے بٌبٌ سے کہ ٹٌ میرا لالـ
اً میرً ىؿ چٌبٌ نل ح ٹذش کی گلر میك
نللی ظکینن نلق ک ہیك کلئی شكبھ ٹٌ ہے ک ٹٌ
کٍ بؾ نن آلگے بھال ضلاہر کی گلر میك
الؾ غف ذصیق ہے آنکھمق میك اً شبٌض

ُ
ے ہے گل پس کی گلر میك
مییف وجر میك جیس
٭٭٭٭٭

6223

ػھمى اصغر کٌ مٌرش ػھالئی شہی
ػھمى اصغر کٌ مٌرش ػھالئی شہی

بٌئی بٌئی کی آكاض آئی

ے پ ٹٌش سے يرنضی
ے ذس
ے بھ
ضل م ن
ے جیبب چذا
ے ذش ک
ے بھ
نلسے لین

گ
ضمن ھبی بھی
ُ
ظ
ے پس ػھري لف زھٌئی شہی
اس گ ل

ے
کلئی بٌقی نن بھٌ ق ٹـ نب ہل گن
ِّ
ے
ے ہلۓ ضم گن
ے يظ ک ن
بھمکے بچ

ے
ضمنے ؾنگـ میك لعـ ك گلہر کھم گن
ُ
پ ٹٌس شم شم کے ابکل ه ٹٌئی شہی

کس قذش ذشؾ بھٌ لٌم ربك کٌ گال

ذس کٌ ابذاضم کسبٌ ہے ًصکـ سشا

بیق رف سے نن ن طرمء آب مال

ک ٹذ ؾنجر كہیك پس طير نے شکھٌ

ے
ذس

شہی

قٌطمن ه ٹذم

ے کی ہر ابؾ بھر بھرائی شہی
شؾ گل
جب ظکینن نے ري الع طش کی عذا
ًشؾ لے کس گ ٹٌ اكش نن كاتس ہلا

ے لگٌ
قلب ؼ ٹٌس عٌضي کٌ ہلن
علكمن پس كقٌ ػھلمالئی شہی

6224

گس کے گھمصً سے بٌبٌ کل آكاض ري

ے ىسے نے اکیر کے عو ذس گھڑي
تہنچ

ے تش ٹگی
نللے بٌبٌ تہیك اب ىجھ

ملت رؿ کٌ نن چزنن ػھ ٹٌئی شہی

لىخن ہٌۓ قکس سے نن اہـ ن طر

ے چٌنلش
ے اكش ئین
بٌئی اتشٌق ئین
ُ
بٌت عذملق سے نن رؿ رکھٌئی شہی

ؔطف لکھٌ ہے پ ٹٌق
اؽ شاكي نے ہٌ

ئ
ے ىر یٹھی بھی چٌؽ پس پ یی ٹٌق
پ ٹگ

ن طرم بٌۓ نن آؿ دمحم کٌ گھر

بٌر ضہرا میك کسئی بھی آم ك هعٌق

رك تہر میك ضل ركلُ

٭٭٭٭٭

لُٹایت

شہی

6225

ػھملل

مؼصلـ

ت ض نن

رہق ػھمل ٹٌ

ػھملل

مؼصلـ

ت ض نن

رہق ػھمل ٹٌ

کسبال

میك

تہق کل

ے تہق
ػھم لہن

ػھمل ٹٌ

تنہٌ لٌ بھٌئی ضل بٌر آ بٌ بھٌ

لبٹ کے ػھملے سے نلق کسئی بھی پشة کے نکٌ

کہٌق گ ٹٌ میرا مؼصلـ ھیشلبلق

كاى

ػھ ٹٌ ہے کلتسی بذلی میك چٌکے چٌبذ میرا
اك چذا اك
اب

چذا

ػھالپ ٹگی

كم کہٌق چـ
کشکل

تہق

ربٌ
ػھمل ٹٌ

6226

ے تف ہف کل ػھمص کس اصغر
ے گن
کہٌق چل
تہیك ہل تف نل ہے ضمبٌ یمٌـ گھر اصغر
ت مہٌشً ش بج ك الف کٌ ہے نن اپس اصغر
کلنخن چٌؽ ہے عذ بٌشم ہے چگس اصغر
رؿ کٌ نن چٌؿ ہے غف سے بٌمٌؿ ہے
چٌلی چٌلی ہے اً گل ٹذف ػھمل ٹٌ

ے میك ىر ػھکٌۓ ہلۓ
ذصیق آۓ ضل ؾیم
ے لگٌۓ ہلۓ
تسر کٌ تنہٌ لٌ ىعو گل
ؼ ٹٌ کٌ رامق آللرم ضلق اصھٌۓ ہلۓ
نگٌم کھمئی ہلئی الؾ زبربٌۓ ہلۓ
ے اً میرً ىزلے
ؾرػ نن کہو لک
ےگٌ
اب تن

ت مہٌشا

کلق

ػھمل ٹٌ

6231

ے سے ىش اصغر کی
ہلئی كراع ضل ؾیم

ک

ھنح آئی ربذمء پس تف میك چٌف مٌرش کی

ے قلب ٌض طر کی
رکھٌۓ کس کل پشة ا تن
نن کہو شہی بھی ضبٌق مٌبٌ کے تبلش کی
میرً رؿ کے قراش فننء شیر ضلاش
قیر میك

چٌکے اً گل ٹذف ػھمل ٹٌ

كىلش غف سے پشتبی بھی ضتبب ك کلبلـ

ے میك بٌنلۓ مغملـ
بجھٌصً کھٌئی بھی ؾیم
ضبٌق نن تس نن وحق بھٌ اً قٌرش

قنّوم

ابذھیري قیر میك گھیراتنگٌ میرا مؼصلـ
ُ
چٌ کے ضلش ح ٹٌق رً اسے للشبٌق
اكش ػھملے

میرا

ذضنن بق ػھمل ٹٌ

6236

ے اہـ ص فٌ نے لِ ل ٹٌ
سیف سیف ىجھ
بالبیك نلث پشي کسبال نے لِ ل ٹٌ
ُ
اچٌصي گلر کل میري لعٌ نے لِ ل ٹٌ
میرً لگلٌو کل پسؼ ق ٹٌ نے لِ ل ٹٌ
میرً نلش

لُٹ

ن طر

میرً لخت چگس

گ ٹٌ تیرا اً چٌف مق ػھمل ٹٌ

ے م بی ر
ے بھ
تسر کی ىش نن شالذ نن کہن

ُسپرد

شكد

تبی ك علی نن ط فـ ص غیر

ہمٌشً آنے میك بھی اب تہیك ہے کجھ بٌؿیر
ُ
میٹھٌلے اف کل ذصیق اكش قٌطمن رلگیر
چلذ آنے ہیك ہف ىر ک ٹٌنے ہیك ہف
بٌ

ػھالۓ

اسے

تنچیق

٭٭٭٭٭

ػھمل ٹٌ

6236

ے
چٌکف کٌ چکف نن ہے کے بٌئی تسر ئین

ے
چٌکف کٌ چکف نن ہے کے بٌئی تسر ئین
گھمصً پبیك ضماش پبیك اكش

ُسپر

ے
ئین

ے
ضل تضنن لٍ غہٌق میك ہیك نب آف کس ئین
ؾبلاق پبیك  ،دسبذ پبیك  ،چٌنلش پبیك
کٌقر

بلؾ پبیك نل میع تف نن ک حنبل

ابؾ قٌطمن کے ىؿ کل بٌئی نن ر حببل

٭٭٭٭٭

6230

چٌکف نے لکھٌ لٌـ کے لشکس کل ه ٹٌبٌ بٌئی نن بالبٌ
چٌکف نے لکھٌ لٌـ کے لشکس کل ه ٹٌبٌ

بٌئی

نن

بالبٌ

اً طير ہے رطمق میرا اقمذ کٌ گھرابٌ

بٌئی

نن

بالبٌ

چٌت من بٌشك

ُ
ىر بق سے ا بٌشك

شؾ شؾ کٌ لہل کٌث کے شتبی نن تہٌبٌ

بالبٌ

مبیر کے

لشکس کٌ

ؼ ٹٌس علمذاش

کسك

بٌئی

نن

بھٌئی

گس ہلكً لشائی

نن

کھٌبٌ

بٌئی

بالبٌ

ے مبیر کے غلف ك
رك بھٌ بچ

دمحم

ضتبب کے كم رلی ٹذ

اف ركنلق کے ىر کٌث کے تیزً نن ػھڑھٌبٌ

بالبٌ

ہش ٹٌش ؿیرراش

ہے
سشا

مبیر کٌ
ضلػ

بٌئی

نن

نن

6231

ابھٌشم پسس کٌ ہے ضلاق ہف ًکـ تیمیر

ُ
اس چٌبذ سی نصلپس کل

مٹّی

میك مالبٌ

میك می ٹٌ ہلق مبیر کٌ ابؾ ػھمبٌ ہے بخ ِّن
ُ
ب
بٌئی کے غلض الکل ھی اؽ تیر لگٌبٌ

ؼ ٹذ

اہلل

ضل نللٌم ہے كم ىؿ ذسق کٌ

ُ
بٌـ اًکٌ ہے اکیر
بٌئی

نن

بالبٌ

ُ
ظق اًکٌ ہے يش مٌم
بٌئی

نن

اكش عو کٌ

بالبٌ
ب

ھینچٌ

ُ
ب
ىش الکی ھی نب گھمصكق سے بٌمٌؿ کسابٌ

بٌئی

ے میك گھیرك
اكش قٌطمن کے ىؿ کل نب چلف

پ ٹٌلٌ

ُ
اتہیك مٌشك

اكش چلبی ہلئی شپُ نن گھمصً سے گسابٌ

بٌئی

بالبٌ

ملىلػ ہل کٌش کو لشکس

کی

نن

نن

بالبٌ

لشائی

نب عو کی کمٌئی

ے کل چالبٌ
ابؾ آف میك بھر لِ کے ؾیم

بالبٌ

بٌئی

نن

6232

وچٌر

میل ابؾ نن قربٌر

ابؾ طمؼ گساق زاؿ کے کٌتبلق نن چالبٌ

بٌئی

بالبٌ

ضتبب ضل اگس لٌـ کے بٌضاشكق میك آۓ
ُ
م
نے قیع ك چٌرش اسے بٌضاش بھرابٌ

کجھ ضلػ نن کھٌۓ

م بیر

کٌ

ئی ٹٌ

ہے

ضلاق

س ّٹد

٭٭٭٭٭

بٌئی

نن

نن

بالبٌ

6233

ذسق ك قمٌؿ تیرا اً اکیر کمٌؿ ہے
ذسق ك قمٌؿ تیرا اً اکیر کمٌؿ ہے
ہف ًکـ ٌضطفی ہے تیمیر کی آؿ ہے
مبیر کٌ چگس ہے نل بٌنل کٌ ىؿ ہے
نے لؾ علی کے جیسی تیري چٌؿ زھٌؿ ہے
شپبن ضل بجھ کل مل ٹٌ امٌهت سے کف تہیك
بجھ پس سیف ہلا ضل ق ٹٌهت سے کف تہیك

ے ركنلق ضلاق غہ ٹذ
کٌکٌ ذسق کے ہل گن
ے ضتبب کی چٌق غہ ٹذ
غلف ك دمحم ہل گن

ؼ ٹٌس بٌ كقٌء بھی ہلۓ نے گمٌق غہ ٹذ
کبلق کس نن بٌبٌ چٌف ہل اکیر ضلاق غہ ٹذ
ے
قربٌف میري چٌف شضا شف کی ربجین
ے
ا تن

تسر

ے
نن مللی نن اذشٌف کنجین

6234

نللے شضا میك رً کے کہٌق تف کل بٌلنگٌ
ے میك ؼی نن بٌلنگٌ
ے گن
اکیر ضل تف چل
ے ابھٌلنگٌ
ىش ضلاق تسر کل میك کیس
ىخسر میك بٌبٌ چٌف کل ک ٹٌ منن

رکھٌلنگٌ

رً کس تبی کٌ كاس طو اکیر نے لی شضا
عو

نے چگس کل بھٌـ کہٌ

كا ٌؼ یی ٹٌ

تہنچٌ ضل شف میك شیر چذا کے چگس کٌ ىؿ
کس بٌۓ لٌو ٹٌ کلئی کس میك ہے نن ىچٌؿ
رطمق نے ربق کے چلی بھر اتسی ابؾ چٌؿ
ےگٌ شپبن
نلى مل

اً

اکیر

کسك ح ٹٌؿ

ے
اکیر نن ظق کے اكش ـػب بٌؽ ہل گن
ے
ذس طهت تیغ چـ گبی شف عٌػ ہل گن

6235

ے ضل پسؽ میك رطمق کبیك ہزاش
تہنچٌ چک

ِّ
لذت سے پ ٹٌس کی نن شہٌ ذسف میك قراش
ے کی طهت للث کے ىركش کل ري نکٌش
ؾیم

ے بٌبٌ تیرً پ ٹٌش
رك گھمپِ بٌئی چٌ تن
اؽ رـ میك نهشو ح ٹؿ کٌ اکیر نگٌصنگٌ
ہل

ضمشمٌ

ضل

ے
لٌ من

کلئی

بجھٌصنگٌ

ل ٹکق کہٌق سے کسنے غہٌ بٌئی رمی ٹٌب
تہرم لگٌ کے پ ٹذ ک ٹٌ ہے لػیك نے آب
ضمکھی ضبٌق ذشٌ کے کہٌ میرً مٌم بٌب
چٌتف تبی کی منن میك شکھم نن شہ ٹگی بٌب
اکیر کل عو نے شف کی طرػ بھر كراع ک ٹٌ
ب

ھ ٹگی ہلئی

نگٌم سے لکس چذا

ک ٹٌ

6236

ىلح عذك میك رنکھٌ گ ٹٌ بھر كم اض طراب
ضلہر علی کی تیغ کٌ رطمق نن بھٌ ؼ ٹٌب
ے لػیق کے بٌبٌ کہٌق سے آب
ے میك بھ
ظکن
کسبٌ ہلا بھٌ لٌو ٹٌ اکیر کٌ ابؾ عزاب
ے ہی ضمشمٌلق کی مبی دساب کی
کین
ک
ر ھبی بھی رطمبلق کل مینن نل پساب کی

ل ٹکق لعٌء قذش کٌ لکھٌ بق میك ہل گ ٹٌ
اکیر نن ظلف اتشٌ شكاق شف میك ہل گ ٹٌ

کٌشي ضطف شضمؿ کے رشبق میك ہل گ ٹٌ
ُ
پسػھی کٌ گھٌل اف کے ضلاق بق میك ہل گ ٹٌ
ے
ىركش کل ري بذاء میرً مللی بچٌ تن
اکیر

ضمیق

پس ہ ے

ے
گسا چلذ آ تن

6241

ظق کس بذاء نن نللے عو ه ٹذ

ابٌـ

ہے ہے اً میرً لخت چگس میرً تضنن کٌـ
ضطمی ک ٹٌ ہے کس نے ت مہیك میرً ىلو قٌـ
ے ہلۓ نن شف کی طرػ جب پشھے امٌـ
ک ہن
کس طهت چٌۓ زكھ ٹرنے کجھ ضمػھ ٹٌ نن بھٌ
ے چٌؿ ضاش کلئی نلػھ ٹٌ نن بھٌ
تنہٌ بھ
ُ
کھٌ کھٌ کے بھمکسبك غہٌ گسنے ارھر ارھر
آكاض

ري

م ی نن

تیمیر

میرً

تسر

کجھ ضمػھ ٹٌ تہیك میرً اکیر ہل تف کذھر
ے ارھر
اؽ طهت سے بذاء نن سبی آ تن
بٌبٌ سیف نن ىجھ نن ـػب بٌؽ ہل گ ٹٌ
پسػھی کے بھـ سے میرا چگس چٌؽ ہل گ ٹٌ

6246

ے
اب چلذ آ تن

ے
اً بٌبٌ چٌف آ تن
پسػھی چگس کے

بٌش

ے
ہے آکس بچٌ تن

ے
ے چٌ تن
ے ل ٹک
ے لٌبھ ىجھ
ے میك ا تن
ؾیم
ے
ے نب سے مال تن
للق آدسي كراع ىجھ
بٌبٌ كراعی اب ہے مینن شضمؿ کی
ے ىجھ
چذهت قبلؿ کنجین

رؿ مللؿ کی

ے
نن کہو کے عو کے ہٌبھمق نن اکیر گزش گن
ے
كپساف تنچیق کے بھرً گھر کل کس گن
عٌلف ه ٹٌم ہل

گ ٹٌ اکیر

ضل ير

ے
گن

ے
گن
ے بذش ذسف پس
ىش تسر کل ل ٹک

ُ
بٌنل نے ؾند کس کہٌ بٌ شب رہٌئی ہے
ابھٌشم لٌؿ کی میري ادشي کمٌئی ہے

6246

بجھ کل ک ٹٌ بھمبھی نے پشا ربکھ بھٌؿ کس
ے شکھٌ میٹھٌؿ کس
بؾ بجھ

ابھٌشم لٌؿ

اکیر صعیػ بٌة کٌ کجھ نل ح ٹٌؿ کس
اتسی بھري ضلائی میك نل نن كعٌؿ کس
اکیر تیري چذائی میرً رؿ نن راغ ہے
بھی ذس سے شكسبی ہلا گـ كم دساغ ہے

پسكشرگٌش

بجھ

کٌ

كاس طو

لٌم بحػ کٌ ح ٹذش ك ص فذش کٌ

كاس طو

تبت تبی کٌ ضكعن و ح ٹذش

کٌ

كاس طو

ك شیر

کٌ

كاس طو

مبط تبی کٌ

کل

م بیر

تیمیر

بٌغ تبی کے گـ علی اکیر

کٌ

كاس طو

تنہی سی اؽ کلی علی اصغر

کٌ

كاس طو

6240

بٌ شب نل غير میػ ربق مللی کی طمؿ کس
ہر رـ ضلسی کٌ مللی نن میرً پصكؿ کس
غف ابکی ضبذگی میك تہیك آۓ بھمؿ کس
کسنے ہیك مؤوبیك نن رعٌء کل قبلؿ کس
ے
كقُ پصع نن اتبی ص فٌػت کل آئی ٹگ
پصر

چذا

قیركض
ؔ

٭٭٭٭٭

س طٌء

ے
بخسمائی ٹگ

6241

ُ
ادش

گ ٹٌ ہے گھر  ،مگس

ُ
ادش

ذصیق

نل

ذصیق ہے

گ ٹٌ ہے گھر  ،مگس

ذصیق

نل

ذصیق ہے

قذش  ،مگس

ذصیق

نل

ذصیق ہے

بالبیك

کس

ے
دسـ کل لٌبھ میك لین

ے ہلۓ
ے نن چٌ تن
چل

آدسي

صنر  ،مگس

ذصیق ہے

بالبیك ؾیف

گبی

ہے

بال

کی

ہل

رك تہر  ،مگس

ذصیق

نل

نن صیر میك کمی ہلئی
ذصیق

نل

ذصیق ہے

ے نن ه ٹٌق
لگی ہے مین

چگس کل بھٌمے نل ضلاق

بذش  ،مگس

ذصیق ہے

پشپ ٹٌ ہے

ذصیق

نل

ُ
ے ضلاق کی ىش
ابھٌئی ٹگ

بذف ہے لٌشا بٌش بٌش

صعیػ ہے بذش  ،مگس

ذصیق ہے

ذصیق

نل

6242

چگس کٌ بکشا کھم رکٌ

كم بٌة کٌ ک ٹٌ ضلعلو

قیر  ،مگس

ذصیق ہے

پ ٹٌۓ ضلر

ذصیق

نل

پشً ہے لٌنے چٌؽ پس

دسي کی ىش ربکھ کس

ہلئی ہے طف کير  ،مگس

ذصیق ہے

ذصیق

نل

پ ٹٌم

تہق سے نللے ہیك لٌم

ہے ضل طرػ ٍہر  ،مگس

ذصیق

ذصیق ہے

بذف سے شس شہٌ ہے ضلق

ہے شام ضؼ میك ىر بگلق

بق  ،مگس

ذصیق ہے

کسكنگٌ ئیبی

ہے

ػ

ھلبی

کٌ

ذصیق

ضل ضؼ نے چٌہٌ کس ربٌ

رعٌ

ػھري ہے چلؼ پس  ،مگس

ذصیق

نل

نل
کٌ
نل

وچذم

کس ربٌ

ذصیق ہے

کی

اكش ضلر کی کیسی نے کسی

ہے ضلق میك پس تیر  ،مگس

ذصیق ہے

مذر

کسً ىجلسی

ذصیق

نل

6243

چذا ہلا ہے بق سے ىر

قرآق ه ٹٌۓ

دشھٌ ه ٹٌق نن ىر  ،مگس
ے اب میرً
چلی ٹگ

ذصیق

ٹ
خ مْ

نل

ے
بھر پ ٹگ

ىر تسر

ذصیق ہے
رش بذش

دسـ

ضل ہلگٌ ہے ؿیر  ،مگس

ذصیق

ذشیبی راعی میػ ربك

نن قملو کہو کے رؿ دصبك

لذا ہے ذسف پس  ،مگس

ذصیق

نل

ذصیق ہے

ہے چکف میػ ربق کٌ

نن

بھملل

کسبال

نل

ذصیق ہے

بٌر

کو چٌل تف

چذھر  ،مگس

ہلق لٌکس

تیرا

نن غف ہے بھر نن غف سشا

تہیك ضل مٌؿ ك ضش  ،مگس

ذصیق ہے

کسـ

ذصیق

ذصیق
*****

نل

نل

ذصیق ہے

6244

ذصیق یمکل

مذپبن

لالـ

مذپبن

لالـ

کہ ٹٌ ہے

ذصیق یمکل

کہ ٹٌ ہے

ارب سے ؾرض معلی لالـ کنہٌ ہے
ُ
چالنے كالے شضمؿ چذا کی اهت کل

َ

كم دسذ سے رـ غیسی لالـ کہ ٹٌ ہے

ضل ربق کنر پصبذي کل
رصلش آبکل

کس ربٌ پسبٌر
کؼنن لالـ

کہ ٹٌ

ہے

ے آکے رنت ؾرپُ میك
كطق سے ركش لن
تیري ؾرتبی کل ؽجراء لالـ کہ ٹٌ ہے
غہٌق کل اتبی بچلی سے کس ربٌ شكظق
ذصیق کل بذ تنعٌء لالـ کہ ٹٌ ہے
ے سے
ے شك شہی ہے رك لہ
ضلائی مـ کے گل
کو ذس کی ىش کل غہرا لالـ کہ ٹٌ ہے

6245
ىركش
ے ہیكؔ
غف ذصیق میك ضل ىر کل پ یین

ُ
ع
اتہیك لف کٌ بھرپسا لالـ کہ ٹٌ ہے
٭٭٭٭٭

6246

ذصیق پس ذسف ضل ہے پس تف
ذصیق پس ذسف ضل ہے پس تف

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

نن غف نن دصف ك الف نن مٌتف

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

ملی ہے ؼ ٹٌس بٌ كقٌء کی

اتہیك ضل ىلت پٍ ہی نل چؿ میك

لہرا شہٌ ہے پسطف

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

ہلۓ ہے ضلرم ضم لٌؿ بھر بھی

ے ہے عٌضمش کـ ہی گزشا
لگ

بجھٌۓ اہـ ؾزاء صػ غف

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

ہر ابؾ ىچلس ہر ابؾ ص فلت

ہل اؽ قرنػت ہر اؽ ؼ ٹٌرت

غف عو کسبالء ہے ہر رـ

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

کسكث

غہٌق شکٌكث

الف کٌ

ہزاش

بذلے

ضمٌنن

نن آم ك ضاشي نن ہلگی اب کف

ہزاش

ىۓ

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

6251

م
پشھے عو کسبالء کٌ ل ٹـ

نن عو

م
ع
و
ـ
دمحم بٌ عو

کسبالء میك یمٌـ عٌلف

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

رعٌو مللی ہے مؤوبیك کل

ضما نن غف کے نن کلئی غف ہل

ِّ
اسی رعٌء سے ہیك ضلش ك دسـ

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

رطو ٹٌف رغلت

ے نن مٌتف سے بھی عذاكت
ذس

غہیف

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

ہے

ے
کہٌق گن
بھکٌنن
لذا

ُ
انکٌ

ہلا

ہل بٌقی ذشیبی راعی

لذا غقبؼ

الیمق ہل بٌقی

رعٌء نن کسنے ہیك ہر گھڑي ہف

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

نن ركلُ غف ملی ہے ذشکل

ُ
ے نلػھم
ؔ نن ا ل ک
نغبب لٌکس

ِّ
كم رك غہٌق میك ہلۓ مکسـ

پسہٌف ربك عو کٌ معجزم ہے

٭٭٭٭٭

6256

ذصیق جیشٌ غہ ٹذ اقعف غہٌق میك کلئی ہلا تہیك ہیك
ذصیق جیشٌ غہ ٹذ اقعف غہٌق میك کلئی ہلا تہیك ہیك
ے گال ہے ل ٹکق کسی سے کلئی گال تہیك ہیك
ػھري کے تنچ
ے
ے غہٌرت ذصیق کٌ ىر بل ٹذ تیزً نن ربکھ لنچ
تس
الٌشم نن ہے بجز چذا کے کسی کے آگے ػھکٌ تہیك ہیك
پصبذ طشت ظال میك تیرً ضماش ركش تبی کٌ ىر ہے
ے ػھکٌ نے کی بھی ت و ٹٌ كم کِ گ ٹٌ ہے ػھکٌ تہیك ہیك
ذس
تبلت مل ٹٌ ہے ضبذگی کٌ ىر ه ٹٌق سے کالـ ضؼ کٌ
ُ
غہ ٹذ شام چذا میك ضل ہے اتہیك ن فٌ ہے ق ٹٌ تہیك ہیك
ىر ه ٹٌق پس ذصیق کٌ ىر بل ٹذ نلق سے نکٌشبٌ ہے
غہ ٹذ شام چذا میك ہل کس نن ؼی شہٌ ہے يرا تہیك ہیك
٭٭٭٭٭

6256

م
ذصیق ل ٹـ میك نن نکٌشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے
م
ذصیق ل ٹـ میك نن نکٌشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے
ُ

اً میرً رلیر میرً رىشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے

کہٌق ہل آكاض رك اً اکیر  ،میك لشکھڑابٌ ہلق کھٌ کے بھمکس

ابذھیرا آنکھمق میك غف کے مٌشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے

اً میرً نلش ن طر کہٌق ہلق اً میرً شلؾ يير کہٌق ہلق

ے غہٌشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے
ت مہیك نل تیڑي کے بھ

مینن سے ه ٹٌق لبٹ گ ٹٌ ہے اكش کلنخن پسػھی سے کِ گ ٹٌ ہے
ہے رؿ سے چٌشي لہل کے رھٌشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے

6250

ب
م
ی
م
ے سے کل ئی ٹٌ
لہل نن ھف چٌۓ ضطف رؿ کٌ  ،لگٌ للق ین
میك رشر لے للق سٹھی ت مہٌشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے

ے سے لگٌ لے اً ىؿ ركلہٌ ت مہیك پ ٹٌ لے
ابھم کو مٌق مین
ہل نلشً اشمٌف رؿ کے لٌشً کہٌق ہل ابھٌشم لٌؿ كالے

ؔ لٍ پس رعٌء تہی ہل  ،کو بٌ ق ٹٌهت نن میػ ربك ہل
ذشٌمی
ُ
ُ
ب
ب
نل ا کی چذهت میك رف گزاشً نل ا کی چذهت میك رف گزاشً
٭٭٭٭٭

6251

ذصیق ہلبٌ ہے کسبـ کل اب شكاق بٌبٌ
ذصیق ہلبٌ ہے کسبـ کل اب شكاق بٌبٌ
ئینگٌ ظلف ك سیف کٌ كم

مہمٌق

بٌبٌ

ے تیري قیر پس آۓ
لکلف قلب ىجھ
كم تیرا پ ٹٌش كم ص فكت تہت ہی بٌر آۓ
بجھڑ کے بجھ سے مال ـیق ہے کہٌق بٌبٌ
ضل میك نے بجھ سے ک ٹٌ ہے تٹھٌلنگٌ كعذم
میك ضپس تیغ بھی بٌبٌ بچٌلنگٌ وچذم
میري ؾرتبی نن شكتنگٌ

آطمٌق بٌبٌ

میك اپ ٹٌ ىر بھی ک ٹٌلنگٌ گھر بھی رً ركنگٌ
م
ے پ ٹٌشكق کل ل ٹـ میك يرنے رنکھمنگٌ
میك ا تن
لینگٌ کسب ك بال میك نلق گلش ٹٌق بٌبٌ

6252

ے
ت مہٌشي آؿ نن بٌئی بھی پ ٹذ کس ر پ ٹگ
لػیق رشبٌ

ے تہرً
ک ٹٌشً تٹھٌئی ٹگ

کو ہف میك ہلتنگٌ اصغر لٌ نے ضبٌق بٌبٌ
ؼ ٹٌس بھٌئی میرا تہر پس ضل چٌتنگٌ
ے لٌنے نل كم ضلف میك تہٌتنگٌ
ک ی ی ٹگ

کير نن ہلپ ٹگی طف غف سے نے گمٌق بٌبٌ
ے شف کی شضا ركنگٌ پ ٹٌشً اکیر کل
میك کیس
ے میٹھٌللنگٌ قلب مٌرش کل
میك ہٌۓ کیس
گسنگٌ گھمصً سے جب کھٌ کے كم ه ٹٌق بٌبٌ
پشة کے ػھملے سے ہٌبھمق نن آتنگٌ اصغر
رلیر

ضؤاؿ آب نن ىرو ٹذم ہلكنگٌ
ُ
ےگی كم جب کمٌق بٌبٌ
ے میك اس کے لگ
گل

6253

ب
ظ
ٹ
ھ
ک
ن
ن
ےگی لف کٌ م طر
پشة ا گی ضل ر ھ
ے بھٌئی کی گسرف نن چـ گ ٹٌ ؾنجر
کو ا لک
گسًگی ىش نن آ کس كم تیف چٌق بٌبٌ
قلؾ نن ہلتنگٌ مٌتف اكش شكتنگٌ عٌلف
کینگٌ ظلف کے ؾنجر سے میرا ىر ذس رـ
ے غہ ٹگی كم میري مٌق بٌبٌ
نن ظلف کیس
ے ضطف اً بٌبٌ
ہزاشكق بق نن میرً ہل بگ
ے ؾیف اً بٌبٌ
مگس نن ظلف ك سیف ہل بگ
کو شكبذ

ے نن ذسف بٌنلاق بٌبٌ
زالی ٹگ

ابھٌ کے ىلنگٌ ىعو ابؾ ٌض طر کٌ
مگس ابھٌتنگٌ کلف آ کے ىعو نے ىر کٌ
ئینگٌ

عٌبذ

تتمٌش

لٌشبٌق

بٌبٌ

6254

بذا نن قیر سے آئی کو چٌل اً ئی ٹٌ
ت مہٌشً صیر نن رك عٌلف ہے قذا ئی ٹٌ
ت مہٌشً لٌبھ ہے چٌلگے تف غہٌق بٌبٌ
ضل ابؾ آ تسمق تیرً غف میك گس تہٌتنگٌ
ت
كسف چذا کی كم ؾبت میك ہنح چٌتنگٌ
ےگٌ رك غہٌق بٌبٌ
تیري كى نن نن بخس
غہٌق نن میػ ربك ؾیمنء غف لگٌنے ہیك
ذصیق امٌـ کے مٌتف کی صػ بجھٌنے ہیك
كہٌق نلاعو ہے نے لؾ کو ہے كہٌق بٌبٌ
نن راه ٹٌف الف عو نے جب ه ٹٌئی نل
ے رکھٌئی كم
ذصیق امٌـ ہی عٌبذ ر تن
ے نن پ ٹٌق بٌبٌ
ے ہل ظق لنجین
کو شكکے کہن
*****
*****

6255

ذشیبی کٌشكاق پ ٹٌلٌ بھٌ کسبـ کے پ ٹٌبٌق میك
ذشیبی کٌشكاق پ ٹٌلٌ بھٌ کسبـ کے پ ٹٌبٌق میك
عذابیك الع طش ہر طهت سے آئی بھی و ٹذاق میك

ئیش سے رھلة

کی ُکم ْال

ِّ
ے
ے ػنخن رہق بچ
گن

دصاق آئی نن کیسی ہٌۓ ضہرا کے گلش ٹٌق میك

ے پس
ظکینن کٌ نن بٌلو بھٌ لالۓ کلف مین
تہیك آئی ہے بٌبٌ ئی ٹذ اس بٌشبؾ ضبذاق میك
لگی جب ه یینن اکیر نن پسػھی نن عذا آئی
ے بٌبٌ علی اکیر ہے و ٹذاق میك
مذر کل آ تن

6256

تشٌئی بؾ تہیك ػھمصي میرً نے شیر کی رنکھم
ے ػھمى علی اصغر کے لٌمٌق میك
کو ظٌلف لے گن

کہٌ بٌنل نے يش مٌم ہے كم ضل رك نلبذ بٌئی رً
کلئی اتشٌ ن طر آبٌ تہیك ىلح ًشلمٌق میك

ے پس طير کٌ ؾنجر
ے گل
شكاق ذس رـ ہلا ضم کھ
ے آ تسمق ذسف گسبٌق میك
پشتبی بھی تہق آنے بھ

ق ظیف ہف کل ىر مبیر نے تیزً نن پ ٹالبٌ
ہے ک ٹٌ آتس میك شضنن آؿ اقمذ اكش قرآق میك
٭٭٭٭٭

6261

ے
ذسر کے رف عٌغیلق کل بخسمانے کے لین
ے
ذسر کے رف عٌغیلق کل بخسمانے کے لین
ے
کسبال میك آۓ ہیك عو گھر لُٹا نے کے لین
بٌنن لٌچـ اب
ہیك

رتہبّ

ت

ہنح

چٌپ ٹگی

کسبیء بچٌت

م ک
ھ
ل
ے
ہٌبھ لٌ ـ ینح ىنے کے ین

لٌبھ ہے ؼ ٹٌس لٌ بھٌئی کير بٌبذھے ہلۓ
ُ
ے
ے ہٌبھمق سے لٌشا نلػھ ابھٌنے کے لین
رك کن
ب
ک
ھنج کس تیزكق میك اکیر کل ھڑً ہیك جپ ذصیق
ُ
ػ
ے
غف کی اس پس ھی کٌ گہرا گھٌل کھٌنے کے لین
اس سے پشھکس اكش ک ٹٌ ہلگی گ ٹٌہلق کی شیر
آ

گ ٹٌ مؼصلـ

ے
بخ ِّن تیر کھٌنے کے لین

6266

کس ل ٹٌ پ ٹٌلٌ ہی چٌبٌ عو نے رپ ٹٌ سے قبلؿ
تش ٹگیء شكض ىخسر سے

ے
بچٌنے کے لین

بٌنلاق تتمٌش نے بعلیق بؾ کس ري ہے ركش
ے
بٌق پ ٹٌرم لٌـ بؾ کٌتبلق نن چٌنے کے لین
چٌرشبك ه ٹذاتبلق نے ري ـعٌ
بٌربٌف

کسبیء

اُمّت

پ ٹٌ نے

تتمٌش نے
کے

ے
لین

آشضك رامق نن ہل الؾ غف ىركش کے راغ
ے
نن ه ٹذ کٌقی ہے تس ؾبت میك چٌنے کے لین

٭٭٭٭٭

6266

چٌؽ نن بھی نے کلق ىصیك کلئی لٌنن نن بھٌ
چٌؽ نن بھی نے کلق ىصیك کلئی لٌنن نن بھٌ
اً قلؾ آؿ تبی پس ظلف نن ضپبن نن بھٌ
ے
کبلق ًشلمٌنل تبی کے لعـ پ ٹٌسے ير گن
ىر ضمیق کسبال پس ک ٹٌ کلئی رشبٌ نن بھٌ
ِّ
ىلت

قلب ذشیبی

کٌ بھٌ اصغر آئینن

تیر کھٌ کس بٌة کی آغلش میك پشبٌ نن بھٌ؟
کبلق ؼ ٹٌرن سے نن پشه چٌنے نب ھجرت کی ئی ٹذ
ضم شہٌ ہے آح كم ضل غير بھر ضمبٌ نن بھٌ
صیر کی اتنہٌء ذس طرد نن جیبی شہی
س بخ ہلنے بھٌئی کل  ،ضتبب نن ک ٹٌ رنکھٌ نن بھٌ
ُ
ىر ضل وچذً سے ابھٌ پ ٹذم چذا سے مـ گ ٹٌ
نن کمٌؿ پ ٹذگی بھٌ لٌم کٌ وچذم نن بھٌ

6260

ے اصغر مگس ئی ٹذ آ گبی
پ ٹٌس سے نے ـیق بھ
لٌم کے آغلش سے تہیر کلئی ػھمى نن بھٌ
ِّ
ب
ت
ک ٹٌ کسی بجی کی صلشت ہر کے بٌئی میك ھی
بٌ کو لٌقی دسـ رك شكض سے پ ٹٌلٌ نن بھٌ؟
ؔ
رـ نکـ چٌتنگٌ سکس تنچیق میك اً غہ ٹذ

ے نن تبی کی آؿ کٌ رنلانن بھٌ
نب کہی ٹگ
٭٭٭٭٭

6261

ے نن شكکل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ
چذا ہے چٌمظ تیرا اً ضتبب  ،ىجھ
ے نن شكکل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ
چذا ہے چٌمظ تیرا اً ضتبب  ،ىجھ
ضماش گھمصً نن ہل شہٌ ہلق  ،شکٌب بھٌمل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ
ابھی نل اصغر کل لے گ ٹٌ بھٌ کو گھمپِ بٌئی بالۓ کلئی
كم کی ٹٌ پ ٹٌشا بھٌ چٌبذ جیشٌ  ،ہے بٌر تف کل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ
ے تیرً بٌبٌ
ے رىعو رپ ٹٌ  ،کو چلذ آئی ٹگ
ظکینن نل ػھ
ُ
میك ق ٹـ وچذً میك ہل گ ٹٌ ہلق  ،نن کہ ٹٌ الکل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ

ػ
ے نب دسـ میك
ھی ٹگی چٌرش نل بھٌئی ؼ ٹٌس  ،کل نکٌش پ ٹگ

بلٹ کے ہرگص نن آتنگٌ كم  ،نن کہ ٹٌ نب کل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ
ے تف  ،میك چٌ شہٌ ہلق میك چٌ شہٌ ہلق
نن ربکھ بٌل گی اب ىجھ
ے لگٌ لل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ
بھٌ ضبذگی بھر کٌ لٌبھ اپ ٹٌ  ،گل
م
چ
ع
ى
و
ؔ
ـ  ،پ ٹٌف کسنے ہیك لٌق سے لص
ُؔس رشر عو
كراع کٌ پ
ذصیق نے کس طرد کہٌ ہلگٌ  ،اب كراع لل اً پ ٹٌشي تہ ٹٌ
٭٭٭٭٭

6262

ضلاہر غہٌ

ضتبب رؿیر

ضلاہر غہٌ

ضتبب رؿیر

علی ضتبب

علی ضتبب

غف ضرم دصبك ضتبب اكش رؿ چلی ضتبب

کسبال کے ؾنگـ میك لٌبھ عو کے آئی ہے
ے لٌبھ ىئی ہے
غلف اكش دمحم کل ا تن
بھ ٹٌ کی ہر اؽ چذهت آة نے بچٌئی ہے
کسبال میك ضہرا کی اؽ ػھلؾ رکھٌئی ہے
ضلاہر غہٌ

ضتبب رؿیر

علی ضتبب

غف ضرم دصبك ضتبب اكش رؿ چلی ضتبب

6263

ے م
مکھڑا چٌبذ لٌ ذصکٌ اكش کمٌؿ میك بھ
عل

ُ
شام ضؼ میك ذس نے ہیك می ٹکشكق ابھٌۓ غف
ہم ّت عو يرراق سے بھٌ بٌضكلق میك رـ
ے بھٌئی کٌ ک ٹٌ مٌتف
ذس نے ىش نے ا تن
ضلاہر غہٌ

ضتبب رؿیر

علی ضتبب

غف ضرم دصبك ضتبب اكش رؿ چلی ضتبب
ركصئی ہلئی آئی ىش عو سے چٌ لیبی
ے لگی
ے بٌللق کل لٌم سے كم کہن
کھملے ا تن
ے ضل لیك آئی ہے تہق بٌ اؼی
ضلف میك ش بگ
ِّ
لُٹ گبی شرا بھ ٹٌ آة کی نن ضلاہر کی
ضلاہر غہٌ

ضتبب رؿیر

علی ضتبب

غف ضرم دصبك ضتبب اكش رؿ چلی ضتبب

6264

ے ہل آة اتبی پ ٹٌشي رؿیر کل
بھمؿ ک ٹٌ گن
ُ
ے گلہر کل
ے اعذا آف ا بک
ػھیق لے گن
ُ
ػ
ب
ھ
ے مٌش یبی ا کی چٌرش کل
طير نے طمٌ بچ
ب
شكئی ہے لکبی ہے بٌر کس كم اصغر کل
ضلاہر غہٌ

ضتبب رؿیر

علی ضتبب

غف ضرم دصبك ضتبب اكش رؿ چلی ضتبب

آکے لل ؿیر بھ ٹٌ ضبق آؿ ح ٹذش کی
اكش نےکس ك ق ٹذي بٌنلاف ك ٌض طر کی
تبللق اكش ئییملق کی ؼیرت تیمیر کی
گلر ہے ہلئی چٌلی كم دصبق مٌرش کی
ضلاہر غہٌ

ضتبب رؿیر

علی ضتبب

غف ضرم دصبك ضتبب اكش رؿ چلی ضتبب

6265

آۓ ہیك نکٌ کسنے عو پسہٌف ربك مللی
اف رنلق پ ٹٌ ضمشت غہر و ٹـ کسب ك بال

ِّ
ذ
م
آة کے نعذؼ سے غف صیق کٌ ہے ال
َ
پسبٌ آة سے مٌتف آح ہے رش اہـ كى
ضلاہر غہٌ

ضتبب رؿیر

علی ضتبب

غف ضرم دصبك ضتبب اكش رؿ چلی ضتبب

طمؿ ہل ن فٌ بٌ شب لٌم ربك کی بٌ ىخسر
نب ًشٌقركق کٌ پ ٹذھے نلعو آة سے ىركش
ہل عللت

اہلل

م طل لیك رعٌنل
ضلاہر غہٌ

کی چلؼ کے امٌمل پس
پس اكش آة آقٌ

ضتبب رؿیر

پس

علی ضتبب

غف ضرم دصبك ضتبب اكش رؿ چلی ضتبب

٭٭٭٭٭

6266

ضلف مبیر کل ہے طير کٌ ؾنجر پ ٹٌلٌ
ضلف مبیر کل ہے طير کٌ ؾنجر پ ٹٌلٌ
وچذمء شب کل عو ربق کٌ ىر ہے پ ٹٌلٌ
شہے شیراب دسبذ اكش پسبذ اكش اتشٌق
ہٌق مگس لٌقیء کلپس کٌ شہے گھر پ ٹٌلٌ
ے
ابؾ ن طرً کل پسس ہے کو طو ٹذش سے مل
ِّ
قذـ لٌم کل ہے دس کٌ م فذش پ ٹٌلٌ
ًشؾ راتبلق میك ہی بھی چلؼ میك ن طرم نن گ ٹٌ
تہر پس ضمبٌ ہے ؼ ٹٌس رىكش

پ ٹٌلٌ

6311

پ ٹٌسی ذسرت ہے نن مٌرش کی شچٌلق لٌري
ے تس چٌـ غہٌرت کل ہے اکیر پ ٹٌلٌ
ئین
ابؾ يش مٌم کل رك گھمپِ بھی بٌئی نن مال
تیر کھٌنے ہی ملا رہر سے اصغر پ ٹٌلٌ
ے لٌم کے لٍ نلنے مگس
علكمن پس نن کین
ے ہے لٍ کلپس پ ٹٌلٌ
لٌم کے لٍ کے لین
چٌـ ربذاش میػ ربك نال رك اب نل
ِّ
ابؾ مذت سے ہے نن ہٌطف کمیر پ ٹٌلٌ
٭٭٭٭٭

6316

ے
ضلف کی بذنلق سے بھی اہـ كقٌ گزش گن
ے
ضلف کی بذنلق سے بھی اہـ كقٌ گزش گن

ُ
ے
ے زكب کے بٌش اپس گن
شام چذا کے مق چل

ظق میك ہل نب ضؼ آه ٹٌ ظق کٌ كہٌق لچٌظ ک ٹٌ
ے
ے ضلاف ير گن
ے کین
ے ص غیر چـ تس
کین
ح ٹؿ کی بٌئی بھی شضا اکیر ضلش کالـ نے
ے
ے نے ضبٌق ػھملے سے نن کذھر گن
اصغر ابھی بھ

ُ
اف کل لچذ کی گلر میك ئی ٹذ نل آ گبی مگس
مٌرش غف نغبب کی ئی ٹذ دساـ

ے
کس گن

مبط تبی کے چٌف ك رؿ اكش ضمیق کسبال
ُ
َ
ُ
ػ
ے
ے ذس کے كشؼ نکھر گن
اس گل پس سے نل ھین
شیر چذا کے ىؿ کل غیش شعٌۓ ضؼ مال
ے
اہـ سیف کل ک ٹٌ مال ہٌبھ لہل میك بھر گن

6316

گھر میك چذا کٌ بٌـ ہے ىر ہیك ربٌش لٌـ میك
شام چذا میك گھر
ُ
ِّ
ت
ے ہیك اتن طٌش میك کلئی ا ہیك پ ٹٌۓ ک ٹٌ
بچ

لُٹا

ے
بٌر چذا میك ىر گن

ے
ے كم تہر نن کبلق بھر گن
ے بھ
ًشؾ ضل لے گن
اہـ دسـ کے رؿ سے نن راغ کٹھی نن هٹ ًکٌ
ے
شم گ ٹٌ غف ذصیق کٌ ق ٹذ کے رف گزش گن
آؿ شضمؿ

يرح ٹٌ

ق ٹذ ہل ق ٹـ گٌم

ہل

ے
ے اصلؿ پس گن
ے اصلؿ پس شہے ا تن
ا تن
پ ٹکس لٌؾري

میك بجف نلش ح ٹٌت آ

گ ٹٌ

ے
مذجت اہـ تبت سے چزننء رؿ میلش گن
٭٭٭٭٭

6310

ضلف میك زكبٌ چلبی ضمیك پس ىعو ىركش گسا ہلا ہے
ضلف میك زكبٌ چلبی ضمیك پس ىعو ىركش گسا ہلا ہے
زكپ ٹٌ ضمشح دسذ پسبك پس چٌـ لہل کٌ پ ٹٌ ہلا ہے
ضتبب ٌض طر کٌ ہے نن نلعن  ،کیشٌ نن رف كسهت نے رکھٌبٌ
آم ضل کـ بؾ بھرا ہلا بھٌ  ،آح كہی گھر ُ
ؔل ٹٌ ہلا ہے
ُ
ے نب ضہراء کے رىشً  ،تضنن چگس کلپس کل لذھٌشً
ابھ گن
کلئی تہیك اب ىر نن ہمٌشً  ،ہف سے ضمٌنن بھرا ہلا ہے
قرؼ عو ربك کِ گ ٹٌ شف میك  ،کیشٌ ہلا ابذھیر نن بق میك

ُ
مہر امٌهت آبٌ گہق میك  ،ذسر کہٌق اب شکٌ ہلا ہے
ُ
ب
ے پس اس نے ھی کھٌبٌ
شف کل گ ٹٌ بھٌ ضل يطمٌہٌ  ،تیر گل
ُ
اؽ رکھ ٹٌشي مٌق کٌ کلنخن  ،بٌكؽ سےغف کے ػھذا ہلا ہے
ُ
ک
ھ
ے اعذاء
شطف کسی کل اس نن نن آبٌ  ،ینح کے تشیر لے گن
ب
ہٌۓ میرا تتمٌش ھینچٌ  ،ؿش میك ضمیك پس گسا ہلا ہے

6311

شف میك ىر لل طٌف غہ ٹذاق  ،نلؽ ه ٹٌق پس نلق ہےُؔیمٌبٌ
ضلف گللو اصغر بٌراق  ،غہرً نن اب بؾؔمال ہلا ہے
کلئی تہیك نن طير سے کہ ٹٌ  ،بٌلی ظکینن کل نن رً ابزاء
ُ
ُ
ابھ گ ٹٌ ىر سے بٌة کٌ لٌنن  ،اًکٌ تہت رؿ رکھٌ ہلا ہے
ػ
ے گلہر
ے ھق گن
بٌلی ظکینن شكۓ نن کبلق کس  ،کھٌۓ طمٌ بچ
ُ
ُ
ب
ے ہلۓ شذشٌشكق نن اس کے  ،ضلف ا ھی بؾ قمٌ ہلا ہے
ضم ػھ
ِّ
بٌقی ہے ایمٌف کی ؾزت قٌتف ہے اشکٌف ىربعت
انلش ضلق کی عو کی بذكلُ  ،ربق تیمیر بچٌ ہلا ہے
٭٭٭٭٭

6312

ُ
ے میك اراسی ػھٌئی ہے  ،مبیر ہے تنہٌ کلئی تہیك
ؾیم
ُ
ے میك اراسی ػھٌئی ہے  ،مبیر ہے تنہٌ کلئی تہیك
ؾیم
کجھ شكنے كالے بٌقی ہیك  ،اب يرنے كاى کلئی تہیك
لٌچـ کی ہلابیك کہبی ہیك  ،ؼ ٹٌس دسي کے ىسے پس
ُ
رشبٌ نن ت مہٌشا قنضن ہے  ،ابھم لٍ رشبٌ کلئی تہیك
اکیر بھی قذا  ،اصغر بھی قذا  ،مبیر نے گھر بھر ضمپَ ربٌ

اؽ ىر ہے ضل ضپس ؾنجر ہے  ،اب رؿ میك ت و ٹٌ کلئی تہیك
الالـ میك ظق سے چٌف پشي  ،الالـ نن ضل قربٌف ہلۓ
ے  ،آح ابؾ بھی اتشٌ کلئی تہیك
ے تہیر عٌضي بھ
کـ ا تس
الالـ کٌ بق  ،ایمٌف کی چٌق  ،قرآف کٌ رؿ  ،کؼنن کٌ چگس
اؽ ابؾ تبی کٌ نلش ن طر  ،اذشٌف ہے اتشٌ کلئی تہیك
نن آؿ تبی کی مذجت بھی  ،شابٌ ہے ؼ ٹٌرت چٌلؼ کی
ے کٌ بھركلٌ کلئی تہیك
کسبٌ ہے نل کس لل پ ٹؾ عمـ  ،جین
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6313

رب کے گھمصك کے طمل سے عو کٌ ىعو شم نن چٌۓ

رب کے گھمصك کے طمل سے عو کٌ ىعو شم نن چٌۓ
بٌشم بٌشم ہل کے ضہرا کٌ کلنخن شم نن چٌۓ

بٌئی

ک ٹٌ ؼ ٹٌس لے

ے
چٌئی ٹگ

نلى دسملو

تیر كم مٌشك کے ًظکیزً میك ن طرم شم نن چٌۓ

ے
پش ھ ک

بٌضكۓ مبط تیمیر بھٌـ لے

کلئی

ے کٌ ىعو شم نن چٌۓ
ػھٹ کے ہٌبھمق سے ضلاق ئین

دسملو نے

تیر

مٌشا

کہو کے نن مبیر کل

آب تنکٌق ئی لے نن مؼصلـ پ ٹٌلٌ شم نن چٌۓ

6314

ِّ
ے کے لٌبھ
نللی بٌنل ىجھکل رق ٹٌ رك میرً بچ
اصغر مؼصلـ پسپُ میك اک ٹال شم نن چٌۓ

ے
عو نے رك نلش ن طر شام چذا میك رً ر تن
بٌ کو عٌلف میك کسی چٌ بھی ابذھیرا شم نن چٌۓ

بعذ لٌم طير لػیك نن پشه کے نلى ىلح سے
ے کے يش مٌم کٌ ػھمى شم نن چٌۓ
نلق ل ُنے ؾیم

آؾ ؾیملق میك عو ربك کے لگٌ رك اس طرد
پ یی ٹٌق کل ىر ػھ ٹٌنے کل بھی پسرم شم نن چٌۓ
٭٭٭٭٭

6315

رنت نکٌشً ؽجرا نللے ،رشبٌ بٌئی رً

رنت نکٌشً ؽجرا نللے ،رشبٌ بٌئی رً
اكش ًشٌقر لٍ نن کھملے  ،رشبٌ بٌئی رً
ے ؾیملق میك
پ ٹٌس سے چلبی لٌتصیك ابذش  ،ئین
بٌہر کی ـیك شپُ بگللے  ،رشبٌ بٌئی رً

ِّ
ب
و
ے پ ٹٌشً حبلق سے نن مٹھ اپ ٹٌ ھیرً
وچ

رطمق میك ضل چٌہے ضم لے  ،رشبٌ بٌئی رً
ُ
ک
ن
ک
ے
کشبـ بھٌئی نلصھٌ بٌبٌ ر ھ ٹٌ مٌق ر ھ
کہیك نل کلئی بخ ِّن نللے  ،رشبٌ بٌئی رً
اً بٌرؿ پسلٌنے كالے پ ٹٌ کو پ ٹٌضمق نے
ک ٹٌ نن کہو کس آ تسمق شكلے  ،رشبٌ بٌئی رً
كم رلذاش تبی کٌ كتبی کس لک ٹٌ ہے ک ٹٌ ؟
آبکھ میك اتبی کلپس گھملے  ،رشبٌ بٌئی رً

6316

ُ
ُ
ػ
ھ
رامق اس نے اچال شکھٌ تیرً ییبلق سے
لہل بھرا اب غہرا رھللے  ،رشبٌ بٌئی رً
لچذ میك ؼیرت كالے نل نے ضمپ ٹٌ اكش جپ ہے
نللے قیر کی مبی نللے  ،رشبٌ بٌئی رً
ؔ اتبی
ابؾ رکھٌكا اؽ تہالكا پ ٹٌس قراش
ابذش سے رؿ ہچکللے لے  ،رشبٌ بٌئی رً
*****

6361

ُ
ب
ک
ٹ
ی
ئ
ب
ے
ے یس
رکھ ھري ره ٹٌق کس الء کی ہف ضبٌق سے ه ٹٌ گ
ُ
ب
ک
ٹ
ی
ئ
ب
ے
ے یس
رکھ ھري ره ٹٌق کس الء کی ہف ضبٌق سے ه ٹٌ گ
ے
ے کیس
ے آ تسمق تہٌئی ٹگ
شكنے شكنے چلی چٌۓ آنکھیك  ،ا تس
عو کے مٌتف میك شكبیك ،شىبیك  ،شكنے جیشٌ بھی ہف منن پ ٹٌۓ
ُ
ے
ے کیس
اس نن كاجب ہلئی آبھ ؾبت  ،لکس میك چٌق ل ٹٌئی ٹگ
رھل شہے ہیك گ ٹٌہلق کل لٌشً  ،بٌؽ آتسمق کے ن طرً ہمٌشً
ے
ے کیس
ہف ؾزاراش مللی نن رؿ کٌ  ،راغ مٌتف ػھ ٹٌئی ٹگ
ے كاى
ے كاى  ،راغ کشبـ ضلاق غہن
ركش اقمذ نن نن دش ھن
ے
ے کیس
ركش پس ہف مینن تبی کی  ،ىش آدس ابھٌئی ٹگ
بٌضكق ہل چٌۓ ركنلق قلف نل  ،کلئی پسكام تہیك ہے دسي کل
ے
ے کیس
غف اگس ہے نل ًشؾ ظکینن  ،اكش علف کل بچٌئی ٹگ
ے ہیك
ضلف نے شیر ػھ ٹال قلؾ نے  ،رـ کل لٌرھے ملؾ رنکھن
ے
ے کیس
ے ہٌبھمق سے مللی لچذ میك  ،لخت رؿ کل لالئی ٹگ
ا تن

6366

ضطملق سے ضلش لٌشا بذف ہیك  ،ضلف آللرم مللی کٌ بق ہے
ے
ے کیس
ے کی ظٌقُ تہیك ہے  ،لٌم وچذم بچٌئی ٹگ
اب نل ا بھن
ِّ
ذ
ٌضطفی يرنضی نے ري ىلت  ،قٌطمن ك سق نے ري ہهت
ے
ے کیس
اتن طٌشي ہے اب قذمیلق کل  ،لٌم كعذم تٹھٌئی ٹگ

ے اس ىچلس غف میك آۓ
کسبالء ذس کل چٌبٌ ہے چٌۓ  ،تہل

م
ے
ے کیس
ربکھ لے عو وعـ بچلی  ،کسبالء کی رکھٌئی ٹگ
شكض ىخسر

ابھٌپ ٹگی ضہراء  ،بغرم و آم سے کیشٌ ىخسر
ے
ے کیس
رنکھ ٹٌ ہل نل رنکھم نن راعی  ،غف کٌ ىخسر ابھٌئی ٹگ

ے اً لٌکس
ابق ًصکـ کشٌء تیري ًصکـ  ،لٌشي آلٌق کس پ ٹگ

ً ک ت
ب
ک
ٹ
نی
ہ
ب
ے
ے یس
ے ہٌ ھمق سے ھٌ گ
رنکھ ٹٌ كقُ ص ـ نح کس  ،ا تن
٭٭٭٭٭

6366

ِّ
ُ
ػ
ک
ر ھ ٹٌ بٌنل چالكت ہے اصغر کٌ ہف سے ھراۓ لبل
ِّ
ُ
ػ
ک
چ
ر ھ ٹٌ بٌنل الكت ہے اصغر کٌ ہف سے ھراۓ لبل
اً کسبـ ہف کٌ لِ لبل ؼی بھر کے ہٌۓ ه ٹٌۓ لبل

اً ىؿ ہلۓ کبلق ىجھ سے ص فٌ پ ٹالل نل اصغر میري س طٌ

ُ
نن وح ہے ت مہیك بٌئی نن مال حىبلش مگس بھی نن رکھ ٹٌ

پ

کبلق ن میك مٌق کل

ػھمص گبل اكش آ پن

گلش تشٌۓ لبل

ئی ٹٌ علی اکیر ظق لل سشا کجھ رھ ٹٌف ہے ػھمنے بھٌئی کٌ
کف ظق ہے ابھی نن مٌم ل فٌ ہے شات بھ ٹٌبؾ اكش ؽجرا
گس ئی ٹذ سے زش کس ضلبؾ پشً تف رھر کس ہٌبھ تہالۓ لبل لالۓ

6360

ػھ مٌم کے ظق میك ركره ػھمبٌ مٌق ػھمث گبی ػھمبٌ ػھمى
ُ
گسرف نن سیف کٌ تیر لگٌ اػ جلّو بھر بٌئی نن مال
ُ
ے سے ظق میك اً ئی ٹٌ تف ک ٹٌ ک ٹٌ ش بج ابھٌۓ لبل
اس تنہ
ے لٍ كم ذشؾ ضبٌق
كم ضمض ق طش كم بھمؿ سی چٌق كم ضم کھ
ے ؿیراق
كم تیر چال کس کے كم کمٌق ھهت نن تیري نب بھ
ے پس کھٌۓ لبل
ے ہلۓ اً پ ٹٌسے اصغر تف تیر گل
ھیسن
ہے شات بھ ٹٌبؾ نلش ن طر  ،اكش ضمبٌ ؾنگـ اً رلیر

ـیق آتنگٌ پن

مٌق کبلبکس ؾرپُ نن تیري بھی ٹٌ ہے چگس

تنہٌئی میك جب رـ گھیراۓ مٌبٌ کل بٌس بالۓ لبل

6361

ے رپس سے ػھملے میك ٌض طر
ک ٹٌ ضمؼ غہٌرت بھٌ اصغر بھ

ُ
ک
ذسرت کی ن طر بھی ضمۓ بذش کھٌئی نن پسس ىجھ ر ھ ٹٌ پس
آغلش میري كپساق کس کے ؾنگـ کی گلر تشٌۓ لبل
٭٭٭٭٭

6362

ُ
ک
ر ھ ٹٌ بٌنل

شكکس نللی

ُ
ک
ر ھ ٹٌ بٌنل

شكکس نللی

اصغر

اصغر

کٌ

کٌ

چٌلی

چٌلی

ػھمى ہے

ػھمى ہے

اب کس کل ػھالۓ نن مٌرش مؼصلـ قیر میك ضمبٌ ہے
ے سے ل ٹکس نے شیر کل ىئی گلري میك
ضتبب جب ؾیم
کہبی ہلئی عو سے مٌ ہیء نے آب و ٹـ نن پشپ ٹٌ ہے
ُ
ے کلپس كالے
گلري میك ابھٌکس اصغر کل ہیك شف میك چل
ہے کلئی ضل رنلً تیر اسے بخ ِّن ػھ مٌم کٌ يشک ٹٌ ہے
اً کلقے كاللق ک ٹٌ تف میك اكىر کسی کل ہے کو تہیك
ؾبت کٌ عٌمق تف سے اؽ ن طرم بٌئی کٌ چٌہ ٹٌ ہے

ُ
ہٌبھمق میك ابھٌکس اصغر کل مبیر نے نب کل رکھالبٌ
6363

من طر بھٌ ہٌبھ میك طًس ہذي کے ذسر کٌ ًشیري آبٌ ہے
ک
ٹ
ھ
ػ
ت
دسمـ نے ابؾ بٌكؽ ینچٌ ھی گسرف کل ھ ٹذ ل ٹٌ
ط
مبیر کٌ رؿ پشبٌ اس چٌ تس ىجھم ق ٹٌهت پسبٌ ہے
ُ
ل ٹٌ ضلف ابل ٹٌ

جلّو میك اكش آطمٌق پس عو نے بھینکٌ
ک ٹٌ لٌف ہے ابؾ ن طرم بھی لہل نن شكۓ ضمیك پس گسبٌ ہے
پٍ ہٌبھ کل ضلصً الٌشً سے کی ؾرض ہلق ػھمبٌ میك بھی غہ ٹذ
پسہٌف ہذي نے نن نکنن ہف اہـ ؾزا کل ه ٹٌبٌ ہے
ہے ط فـ میرا قعهت كاى نے رًق نن ىعو کبلق کس ہل
نن ضم بح کے عو نے ػھمئی لچذ کل کھمر نن بخ ِّن لالبٌ ہے

6364

اً کسب ك بال گلري میك تیري ابؾ ػھمئی امٌپُ شکھ ٹٌ ہلق
شکھ ٹٌ نل ص فٌظت سے ابکل نن میرً چگس کٌ بکشا ہے
مبیر کے راعی میػ الہذي جب آم ك نکٌ کی ىچلس میك
م
ے آبٌ ہے
ے ہیك اصغر کٌ ل ٹـ ابؾ نهشو لٌ من
پش ھن
اً مللی عالملق کل نن تیرً عٌضمش میك نل بخسما رپ ٹٌ
نن کہو کے غہ ٹذ ہر اؽ عو کے قذملق میك ىر کل ػھکٌبٌ ہے
ہے شب سے رعٌ ہل طمؿ ن فٌ عو میػ ہذي کی ىکھمق پسس
تس نن ہی تبلؿ کے رؿ میك لذا ہر لىخن ہر آق آبٌ ہے

٭٭٭٭٭

6365

رف زھـ رکٌ ہے لٌـ آئی ىر پس

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

رف زھـ رکٌ ہے لٌـ آئی ىر پس

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

گھر تف نن للنے اب مٌق ہے ٌض طر

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

میشٌف بق ہے بٌشکبلق

کٌ

م
ٹ
ل
بھ ٹال ہے ـ میك لٌنن

ے میك اصغر
چٌنے کہٌق ہل ا تس

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

ت مہٌشا

ے گلاشا
مٌق کل ہل کیس

ضمبٌ

ہلا

ہے ػھمى

ُ
ب
ے اً میرً رلیر
کبلق مٌق سے شك ھ

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

ُ
ک
ن
مٌق کے رىشً آ ھمق کے بٌشً

تف سے بھٌ رؿ کل غہٌشا

ے ہل اصغر
ير چٌۓگی مٌق مین

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

6366

تف نے نل ئی ٹٌ نلق گھر کل ػھمصا

ے لذھٌشا
مہمٌق ہل جیس

بٌربك ت مہٌشي اكش مٌق ہے اصغر

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

چٌنے ہلۓ ہٌۓ نن بھی نن ضمچٌ

کیسی ہے مٌق نے غہٌشا

چٌلی ہے گلري چٌلی ہلا گھر

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

نکٌشكق

ہے بٌـ لٍ نن ت مہٌشا

یمکل

نکٌشكق

بٌ

نن

اً لعـ میرً اً میرً اصغر

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

ے تف نے کہیك سے
لگ ٹٌ ہے جیس
ُ
تہلل میك تف کل زھلبركبگی ابھ کس

ضمنے میك مٌق کل نکٌشا
ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

ضبذگٌئی

ے ؼی ىجھ کل مٌشا
کبلق جین

بھر

ے ه ٹٌہی
اً میرً تنہ

ىجھ

غيزرم

کی

ک ٹٌ

شكئی شہلبگی اب ضبذگی

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6361

ُ
ب
ب
ن
زكئی ہلئی رکھ کے لٌگس میك ضمشح کی س ہري ھٌلی ھی
ُ
زكئی ہلئی رکھ کے لٌگس میك  ،ضمشح کی سنہري بھٌلی بھی
عٌضمش کی رس کل لٌ بج بلؾ مبیر سے رپ ٹٌ چٌلی بھی
ے
ے اصغر بھی گن
ے  ،اکیر بھی گن
بٌبٌ ہی کے رـ کے لٌبھی بھ
ے کل شہی اؽ اؽ کٌ منن  ،ػھٌئی نن ضل ضمنے كالی بھی
نکن
ے
رك کھبت پسً چـ تہ ٹٌ بھٌ  ،اكش بھمؿ ارھر کمالنے بھ

پن

ے  ،اكش چٌشك طرػ ہربٌلی بھی
ے چٌنے بھ
تیر نن ضم کھ

ے
ىركش نن ذسق کی ندوھا نے  ،رك چٌبذ کے بکشً كاش ر تن
ِّ
ب
ب
ب
م
ے ہی گس  ،مٌبٌ ھی پشي رؿ كالی ھی
ے نل ح ٹٌلے ھ
بچ
ے کل
ے کسبـ سے دسـ  ،جب آئی ہے ظکھ ٹٌ ملن
ک ٹٌ لُٹ کے گن
ُ
ب
ب
ذس مٌبؿ کل نلػھٌ ادشي ھی  ،ذس گلر کل رنکھٌ چٌلی ھی
بجمی نن ذشیبی ضلکھٹ ہے  ،تہٌق آکے

مُرادںی

ملبی ہیك

ے نل ػھملی چٌلی بھی
ے  ،آۓ بھ
اس ركاش سے بھکشٌ لے کے چل
٭٭٭٭٭

6366

ربٌش لٌـ میك

عٌبذ

ربٌش لٌـ میك
اشیر
طمبـ شاضنن

عٌبذ

کٌ چٌؿ ک ٹٌ ہلگٌ

طمؼ

پ ٹذؿ

کٌ چٌؿ ک ٹٌ ہلگٌ

میك

بچٌش

کسبالء

تتمٌش

ہلگٌ

ے
کیس

میك

تہق کے تیڑبٌق چٌملش كم چٌى

ہلگٌ

کہٌق سے رًق کٌ ہل اتن طٌـ اً بٌبٌ
ِّ
نن ضمخ ضمخ کے وچٌر شك شہٌ

ہلگٌ

ػ
ذصیق تیر سے ھلبی ہلۓ نن بٌر آبٌ
ضل شام

چٌش

نن

کلئی لگٌ

کٌپ ٹٌ

ہلگٌ

كضف سے طمؼ کے گسرف ػھکی ہلئی ہلگی

بٌ كم ضمیق نن پ ٹٌشكق کل زھلبربٌ ہلگٌ
کلئی خچٌ کل تہر سے بال کے ىۓ ضشا
ے
طمٌ بچ

طير

ظکینن

کل

مٌشبٌ

ہلگٌ

6366

ِّ
گ
ے بٌبذھے
تبی کی آؿ کے شسی میك ہیك ل
بھرً بٌضاش میك ضتبب کٌ ىر کھال ہلگٌ
ه ٹٌق کی نلؽ نن مبیر کٌ ہے ىر آگے
ُ
ت
ے اشیركق کٌ قٌقلو ہلگٌ
اكش اس کے نجھ
نب ہی کی ىش نل نے رًق ك نے کلق ہی شہی
مگس کسی کٌ نل ؾیمن بھی چـ رکٌ ہلگٌ
ک
ھ
غہٌؾ ادشا کسی کٌ  ،کسی کی یبی لبی
مگس

کسی

کٌ

نل

ػھمى

ادش گ ٹٌ

ہلگٌ

ے
عو میػ ربق لالهت ت مہیك چذا ش کھ
غف ذصیق کٌ ضؼ تف سے ہی اراء ہلگٌ
غف

ؔمی
غہٌق سے ذشٌ

بچٌت

بٌۓگٌ

غف ذصیق ضل رؿ میك تیرً تشٌ ہلگٌ
*****

6360

س بخ ہل نے کل ہیك ىر لٌم کٌ آل ؼ ٹٌس
س بخ ہل نے کل ہیك ىر لٌم کٌ آل ؼ ٹٌس
ُ
گھر دمحم کٌ ادشنے سے بچٌل ؼ ٹٌس
ِّ
ے ہلتبل نن عذا ہے تہیك تس بجلق کے
ضم کھ
تہر سے ى کے ہمیك بٌئی بالل ؼ ٹٌس
بٌضك کِ چٌنے نل لے ل حنبؤ ًشکی منن میك
آس پ ٹٌضم ق کی ہے ًشکی کل بچٌل ؼ ٹٌس
ے کٌ صعیفی میك پشا عذمو ہیك
راغ ئین
ُ
ىش ا کیر کی ت مہیك آ کے ابھٌل ؼ ٹٌس
بٌة کس طرد سے کھمرنگٌ لچذ اصغر کی
تف نل بٌضك ہل

ضشا

ہٌبھ پ ٹٌل ؼ ٹٌس

6361

ؾرش کٌ بٌشا کہیك چٌؽ نن گس نن چٌنے
اتبی آنکھمق کٌ ت مہیك قرش بجھٌل ؼ ٹٌس
بھٌئی کے چلؼ نن ظٌلف کی ػھري چلبی ہیك
ے ح ٹذش کل بالل ؼ ٹٌس
اب مذر کے لین
ے تہق ضتبب کل
ىر بٌضاش بھرائی ٹگ
ُ
ے چٌئی ہے چٌرش نل اصھٌل ؼ ٹٌس
ىر کھل
نب کل مل ٹٌ ہیك ٌغیبت میك غہٌشا تف سے
ِّ
پ ٹٌ لٌ کس کی ت مہیك بٌش لگٌل ؼ ٹٌس
*****
*****

6362

سشا بھہرك

سشا بھہرك

رؿ مبط

رؿ مبط

تیمیر

تیمیر

ے
رن ک ھ ن

ے
رن ک ھ ن

چٌل

چٌل

ے
ابھٌئی چٌ شہی ہے ىش اکیر رنکھن

چٌل

ے کی مبت ہے
رش فبیر تہیك ہے نن ضلاق ئین

ے
تہٌق بھی آح ضكش ضلف ح ٹذش رنکھن

چٌل

کہٌ ؼ ٹٌس کے لٌنل کل نلعو رً کے ضتبب نے

ے چٌل
تہق کے بٌضكلق کل بھی پسارش رنکھن

ئیسف تیر بق کے شم گ ٹٌ بٌش بد ؽ رؿ میك
غہٌر چٌملسی اكش چلؼ اصغر

ے چٌل
رن ک ھ ن

ابھی نل گسـ شتبی سے تیمف عو کل کسبٌ ہے
ے چٌل
ابھی نل ذسف ہے تیركق کے اكپس رنکھن
ًشبت نین طر بھی ذشکی ضلر ن فذپس اكؿ سے
ے چٌل
كم وچذم ہل شہٌ ہے ضپس ؾنجر رنکھن

6363

ے نب کل
ے ضلہر رً ر تن
ذصیق ابق علی نے ا تن
ىر مبیر

تیزكق

ے
پس تہیر رنکھن

چٌل

ِّ
پَ لسضا کٌ عٌلف طمؼ تیڑي پ ٹٌس اكش رشً
نن صیر

عٌبذ

تتمٌش

٭٭٭٭٭

ے چٌل
ك ٌض طر رنکھن

6364

سکس کسنے ؾزا میك تیرً ساکسبق آنے ہیك اً ذصیق
سکس کسنے ؾزا میك تیرً ساکسبق آنے ہیك اً ذصیق
ِّ
ُ
ُ
ذ
ت
غف میك شكنے شىبیك تیرً ا سی ىلت ق طٌ ہل صیق
کـ اگس ہف شہیك نن شہے آح نل شكلیك ؼی بھر کے ہف
غف میك شك شك کے ير چٌنے گس ضؼ نن ہلگٌ ارا اً ذصیق
بخسمانے کے

چٌطر ہمیك گسـ شتبی نن وچذم ک ٹٌ

ىکھمق ضطملق کل عو کس بھی تف تس رعٌ میك شہے اً ذصیق
ے بٌر مؤمق شہیك ہر گھڑي
وچذمء آدسي میك بجھ
ے اً ذصیق
ے بھملے بجھ
بخسما ري س طٌبیك سٹھی کیس
طمؿ ہل غير پسہٌف ربك اكش عٌلی قذش میػ ربك
ُ
ے نب ذسر بؾ تیرا غف اً ذصیق
ے ش ہے ا ب ک
لٍ سے مین
تیرً غف کٌ غہٌشا مال بٌس کلئی نن غف آ ًکٌ
لٍ نن بذشي کے تس شات رف تیري تشینخ ہے اً ذصیق
*****

6365

رأس احلعنی اوپص صيوات ےن ظالـ ےھچ
رأس احلعنی اوپص صيوات ےن ظالـ ےھچ
ػھساء ان ظب رسؤس پص اهلل ِو ظالـ ےھچ
ْ
کصبو ان واكػة ٌا ھصگض صرب ھن اوے
ْ
ػبری ان ا مغ پص پڑھیۓ ظسا ظالـ ےھچ
کصبو ين ثزی گصيم الػٕ ؤ ظب ِگصا ےھچ
ػھساۓ کصبالء ان ھی ظب اوپص ظالـ ےھچ

َ
اھو خصـ ُيب ان كیسي ھتیا ےھچ بَ ٌا
ِ
ابُسھا ےھچ ایک رظَ ٌا ھی ظب اوپص ظالـ ےھچ
چادر ُھتي رسس پص ابىو ں يس ٌھنػ ےن دھاّپٕ
ھی ظب چْسرٌاؤ پص رب ِو ظسا ظالـ ےھچ

6366

اوّٹو ں ين ّْيگ پیھٹو ں پص ےھچ ظوار ظالگ
ٌظيوٌو ں ےب کعو ں پص چو ظصؼ يس ظالـ ےھچ
زیَ اىػبا ھچصاوے غامل ےن ھی ےھچ كیسي
ھاھتو ں ٌا ھھتکصي ےھچ جساد پص ظالـ ےھچ
ْ
اگىو اوپص ظکیْٕ يب يب ان أ ظامچنٕ
ٌارا ےن ىيٹ وايل ھی يب يب پص ظالـ ےھچ
خبؼاؤ جو گْاھو ں ابوايج صاخب ٌوىل
امی غصض ےھچ بخول ين ابوا اوپص ظالـ ےھچ
ْ
ا ِؿ ُيب ان اوپص ےن اھْا انئبو

پص

صيوات ےھچ رسا ين ےن ظب اوپص ظالـ ےھچ
٭٭٭٭٭

ُ
کی اهت کل
6301

شام ایمٌف
شام ایمٌف

ُ
کی اهت کل

رکھٌل

رکھٌل

ضتبب

ضتبب

رف ابذھیرا ہے کلئی طمع
ُ
تہر نن شیر کل ئی ٹذ آ گبی لٌچـ ہے اراس

چالل ضتبب
ُ
ابھٌل ضتبب

ركش پس بھٌئی کے پسطف کل
نلنے تیركق کے مُصلّے نن ہے ضطمی قرآف

ک
ے سے لگٌل
ىش بھٌئی کی لنچ

ضتبب

ملت کے لٌۓ میك ہے غلف ك دمحم کٌ ه ٹٌب
ضبذگی بھر کی کمٌئی نن
ُ
ضل لیك نکھري ہیك کو قرآف کے بٌشً ہیك اراس

ل ٹٌل

ضتبب

ملت کی ئی ٹذ میك اکیر ہے رگٌل ضتبب
م
راغ اکیر کٌ ہے نے ـیق ہے ل ٹـ میك ذصیق
ُ
نل ضلاق ىش ہے مل ُجل کے ابھٌل ضتبب

6306

اب نن قٌطف ہے نن ؼ ٹٌس نن اکیر کٌ ه ٹٌب
بھٌئی کل طير کے ؾنجر سے بچٌل ضتبب

م
چٌؽ ل ٹـ نن ہے معبلر کے وچذً میك ذصیق

قرش تیركق کٌ ہے چٌرش کل بجھٌل ضتبب
ػھی ٹٌ ضمشح ہے  ،ضبٌق ذشؾ ہے پ ٹٌلٌ ہے ذصیق

م
تف پشة چٌلگی ل ٹـ میك نن آل ضتبب

سہق عٌلف میك طمٌ چٌۓ علی کی آكاض
بھر کلئی سػنن ضمٌنے

کل ه ٹٌل ضتبب

ےگی نل پشة چٌپ ٹگی
چٌؿ ضبذاق کٌ سن
پ ٹـ بٌضك کے نن صغريَ کل رکھٌل ضتبب

تف ضل

کہو رك گی نل چکف الہی ہلگٌ
لعـ

کل

شكضنء مبیر

٭٭٭٭٭

رکھٌل

ضتبب

6306

شف میك ضمۓ ہل ذضنن بق ركلہٌ
شف میك ضمۓ ہل ذضنن بق ركلہٌ

نے رًق ہل  ،ہل نے کلق ركلہٌ

تف کل پ ٹٌلٌ کہلق  ،غہ ٹذ کبلق ؟

بٌ کہلق تف کل نے كطق ركلہٌ

شكض عٌضمش کیسی لٌري شؼی

ے بٌ غف ضرم رلہق ركلہٌ
ضلش بھ

نن بٌشائی  ،نن ىرپُ ك مہ ٹذي

ے لٌري میك تنچیق ركلہٌ
پس ب ھ

ػھمص کس ہٌبھ  ،لٌبھ رلہق کٌ

تف ہلۓ شف میك گٌيزف ركلہٌ

ُ
جب ابھٌ ضمش "مٌشك ركلہٌ" کل

پٍ نکٌشً عو ضمق ركلہٌ

ہلگٌ غہرً نن ضلف کٌ غہرا

اكش وچٌ تیر سے بذف ركلہٌ

6300

پن

ذسق ركلہٌ

چٌؽ پس اپشبٌق شگشنے ہلۓ

ے تف
ير گن

ہٌۓ نللٌؽ ضلف میك زكب گبی

اكش ہلا بٌیمٌؿ بق ركلہٌ

کس چگو پس رلہق ت مہیك زھلبرً

ہے بھرا ىضمق سے نن شف ركلہٌ

کف سبی میك ظکینن تبلم تبی

ے کٌنلق سے شبق ركلہٌ
اكش ػھن

ے
ے لگ
گـ سے شذشٌش پس طمٌ بچ

ے میك پ ٹذھی شظق ركلہٌ
اكش گل

ىجھکل آ کے بچٌلل ظٌلف سے

نن ظکینن کے ہیك وحق ركلہٌ

جب پ ٹٌق کسنے ہیك پسہٌف ہذي

لٌبھ شكنے ہیك يرر ك ضف ركلہٌ

اً ذشٌمی نل کس لے آح رعٌ

ضلش ك دسـ شہیك ركلہق ركلہٌ

٭٭٭٭٭

6301

شف میك نن سیف آؿ تیمیر نن ہلا ہے

شف میك نن سیف آؿ تیمیر نن ہلا ہے
نے گلش ك کلق ىعوء م طللـ پشا ہے

ؼ ٹٌس نکٌشً

کو ؿیر

ے
لنجین

آقٌ

مللی نن عالـ آنکٌ گھمصً سے گسا ہے
ِّ
ک
ے نن نصلش میك ھڑي ہے
مٌرش رش ؾیم

ِّ
ک
ے کی ضلر ھمر شہٌ ہے
اكش بٌة لچذ بچ
ُ
ے کی مبت کل ابھٌبٌ
ہے بٌش گساق ئین
پس ک ٹٌ کسً حىبلش ہیك عو  ،كقُ پشا ہے

6302

ے کٌ ہلا غف
ؼ ٹٌس کل نن لٌنلق کے کین
رؿ نلث گ ٹٌ ًشؾ سے بٌئی ضل تہٌ ہے
ے نلق ىلح سے بٌئی
شك کس کے ظلب کسنے بھ
تنہٌ لٌ ًشٌقر میرا رـ نلص شہٌ ہے
ُ
ذس ئی ئی کٌ بٌنلت ابھٌ پسرمء نب میك
ُ
کینن اسی مؼصلمو کٌ ىچ ٹٌح شرا ہے

رکھال کے ظلب کسنے ہیك عو ىلح سے بٌئی
ہٌبھمق نن ضل ؿش اصغر نے شیر ہلا ہے
٭٭٭٭٭

6303

شك شك کہبی بھی بٌلی ظکینن
شك شك کہبی بھی بٌلی ظکینن

ػ
ظٌلملق میرً گلہر نن ھیبل

میك ہلق تبت امٌـ مذپبن

ػ
ھ
ظٌلملق میرً گلہر نن یبل

نے بذش کل نن اپ ٹٌ ه ٹٌل

ضلق نن کٌنلق سے اپ ٹٌ تہٌل

ُ
ُ
ک
رکھ ضري کے نن رؿ کل ر ھٌل

ػ
ظٌلملق میرً گلہر نن ھیبل

بٌض اب آل ضلش ك ص فٌ سے

ذسر میك کہو کے میك ٌضطفی سے

بخسمالبگی تف کل چذا سے

ػ
ظٌلملق میرً گلہر نن ھیبل

میننء لٌم نن میك بلی ہلق

غہر بٌنل کی میك ىزلی ہلق

رؿ چلی رؿ چلی رؿ چلی ہلق

ػ
ظٌلملق میرً گلہر نن ھیبل

6304

میك ئییف عو کسبال ہلق

اكش مؼصلـ ہلق نے س طٌ ہلق

ہلق

ػ
ھ
ظٌلملق میرً گلہر نن یبل

س ّٹدہ س ّٹدہ

س ّٹدہ

ؾیف ىجركد کس غف کی ن فذپس

اب تہیك رؿ کل بٌشۓ بجرپس

بھر نن کہو منن سے کو تبت مبیر

ػ
ھ
ظٌلملق میرً گلہر نن یبل

٭٭٭٭٭

6305

ػ
شك شك کے نل ھبی ہیك بٌنل عو ضمق سے
ػ
شك شك کے نل ھبی ہیك بٌنل عو ضمق سے
کشبـ ضلاق کی مبت کس طرد ىۓ شف سے
ػھمى ضل چٌلی رنکھٌ شك کس ظکینن
ِّ
امٌق ہمٌشً اصغر اب بؾ نن آۓ شف سے
نللی

مہمٌق بال کے شف میك مبط تبی کل مٌشا
اتشٌ لللؽ کلئی کسبٌ ہے نے كطق سے

ُ
نے ـیق ہے ظکینن اكش لٌتس شؽ شہی ہے

اتشٌ گال صفی نے بٌبذھٌ ہے نلق شظق سے
ِّ
رشً نن مٌش

ظٌلف وچٌر بٌنلاق کل

ابؾ گـ تہی ہے بٌقی گلصاش تنچیق سے
اكسمس عو کی مبت ؾربٌق پشي ہے شف میك
ركنلق غہٌق کٌ مٌلؾ ىچ ٹٌح ہے کلق سے
٭٭٭٭٭

6306

ے ىركش تنہٌ
شكکے ضتبب نے کہٌ شم گن

ے ىركش تنہٌ
شكکے ضتبب نے کہٌ شم گن
ىکھ ہیك رطمق ربك اكش ہے اؽ ىر تنہٌ
م
ب
نن نل قیع ہے نن چٌرش نن عمٌشي ھ ٹٌ
ے بللً میك آئی تیري ضلاہر تنہٌ
ىر کھل
ے تف بٌقے پس
آل ؼ ٹٌس تٹھٌ رك ىجھ
ىر بٌضاش کھڑي ہے تیري ضلاہر تنہٌ

تف نل ؼ ٹٌس پسائی میك پشً ضمنے ہل
ظلف کے تنح میك ہیك آؿ تیمیر تنہٌ

6311

ے زش لگ ٹٌ ہے
ے میك ػھ ٹٌللق ىجھ
آل مین
ے شم بٌلگے تف رنت میك اصغر تنہٌ
کیس
رؿ میك اشمٌق بھٌ کو یمکل میك پ ٹٌلق ركلہٌ
ے ػھمص کے اکیر تنہٌ
نلق ضلائی میك گن
ُ
ے اگس ک ٹٌ اتہیك پ ٹاللبگی
للؾ نلػھی ٹگ
رؿ نل بھٹ چٌتنگٌ جب چٌلبگی میك گھر تنہٌ
ے مللی نب ؾزاراشكق کل
بخسما ربجین
نلق نن

چٌتنگٌ

اذسق ىر ىخسر تنہٌ

٭٭٭٭٭

6316

شك کے کہبی بھی ضتبب نن شف میك ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ
شك کے کہبی بھی ضتبب نن شف میك

ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ

ىر ک ٹٌۓ پشا ہے نل شف میك

ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ

ُ
تیرً ىسے کل کبلق کس ابھٌلق

ىر نن چٌرش تہیك ضل بجھٌلق

چٌؽ ؽجرا بھري ہے بذف میك

ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ

ے تہیك غف ضركق کل
شكنے ر تن

مٌشنے ہیك لػیك ہف سٹھمق کل

ئیبیك کبلق کس پ ٹذھی ہیك شظق میك

ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ

ضلف چٌشي شگلق سے ہلا ہے

گلبٌ رشبٌ لہل کٌ

ے ہیك بذف میك
ضطف کٌشي لگ

ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ

تہٌ ہے

6316

ہف کل

اُمّت

نے کیشٌ ه ٹٌبٌ

ئیش چٌکف

ے
کھل

ىر

بالبٌ

ُ
اكش علی کل شىبٌ کلق میك

ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ

ک ٹٌ ق ٹٌهت کی ہے ہے گھڑي ہے

ئیش چٌکف ظکینن کھڑي ہے

ىر ت مہٌشا رھرا ہے لگق میك

ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ

ُ
اً ائیس اب اصھٌ چٌؽ شك کس

ػھپ گبی ہٌۓ كم ىش ىركش

آبٌ گہق میك

ہٌۓ ضہرا کے پ ٹٌشً ذشی ٹٌ

چٌبذ ضہرا کٌ

٭٭٭٭٭

6310

شبٌعی
شكلے غف مبیر میك کـ ہل کو نن ہل
شكلے غف مبیر میك کـ ہل کو نن ہل
بھر بجھ سے کلئی پ ٹؾ عمـ ہل کو نن ہل
اس شكنے کل هت ىچلس آپ ٹذم نن شکھ
ضل آح ہے ىچلس میك کـ ہل کو نن ہل

٭٭٭٭٭
و ٹذاف میك کلئی چٌنے كاى نن شہٌ
و ٹذاف میك کلئی چٌنے كاى نن شہٌ
اكش اپ ٹٌ گال کلئی ک ٹٌنے كاى نن شہٌ
ُ
ے ابکل نل لے آۓ مبیر
ضل ضل مٌشً گن
مبیر کٌ

کلئی

ىنے

٭٭٭٭٭

كاى نن شہٌ

6311

ضطف سے ضلش حبیك عو کی ػھکی وچذً میك
ضطف سے ضلش حبیك عو کی ػھکی وچذً میك
بھیري طير نے پٍ ک ٹذ ػھري وچذً میك

ُ
ے
ذشؾ لٍ بخشش اهت کی رعٌء کسنے بھ

ہف ؾزاراشكق کی ہر پ ٹٌس بجھی وچذً میك
س بخ کسبٌ بھٌ لػیك جب کو گال ىركش کٌ
کیبی نے ـیق ہلئی شكد تبی وچذً میك
ضطف سے ضلش ہیك کس طرد بچٌۓ وچذم
چٌف ضہراء نن ہے ًصکـ کی گھڑي وچذً میك
تنچیق ىۓ

ہیك

تسرنػ

مذر

کل

ٌضطفی ذسق ك ضہراء ك علی وچذً میك
کہٌ اقمذ نے اً ئی ٹٌ تیرا نب کجھ مقبلؿ
اؽ رعٌء کٌ ہے عمـ اكش بھی وچذً میك

6312

کہٌ ؿیربـ نے ىر اپ ٹٌ ک ٹٌ رك مللی
ے ہل نل ہے اہلل کی ضلسی وچذً میك
نل ػ ھ ن
وچذم گٌم عو

كاى ہے

رہکبی شتبی

اكش حبیك نلش کی ضلق میك ہے بھري وچذً میك

ُ
ے ىركش
ے بھ
وچذم بخشش اهت میك ػھک

اكش گسرف عو كاى کی کبی وچذً میك
چٌف ضہراء کل بھال بٌر نل

آئی ہلگی

تبت ضہرا ء کی شراء لیبی ہلئی وچذً میك
راعی میػ الہذي ہے تیري رعٌء کی بخشش
نب سے پشه کس ہمیك بغهت نن ملی وچذً میك
ؔ ہے ہمیك آدسي وچذً کی رعٌء
بٌض لٌکس
ہف نے میػ الہذي مللی سےسبی وچذً میك
٭٭٭٭٭

ُ
ےگٌ
ضطمی ہے تہت گیسملق كاى نن ا بھ
6313

ُ
ےگٌ
ضطمی ہے تہت گیسملق كاى نن ا بھ
ُ
ُ
ب
ےگٌ
ضمبٌ ہے ابھی شاح رىشا نن ا ھ
ُ
ےگٌ
تنہٌ علی اکیر کٌ ح ٹٌضم نن ا بھ
م
ے آقٌ
انعٌش کل ل ٹـ سے بال لنجین
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ

ُ
اکیر کے ىرہٌنے سے جیبب آکے ابھٌۓ
ے امذار کل آۓ
قٌطف کل عذا ري جین
ُ
ضتبب کے رىشً ہے کہٌق ہٌبھ پ ٹٌبیك
ے آقٌ
ؼ ٹٌس کل ضمنے سے رگٌ لنجین
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ

6314

ے رؾرت
ے بھرِّ ائی ٹگ
ے میك قذـ آ بک
چلن
ے رؾرت
انعٌش کہٌق ہے ضل پسس کھٌئی ٹگ
ُ
ے رؾرت
کس طرد دسـ بؾ اتہیك لے چٌئی ٹگ
ِّ
ے آقٌ
ے سے ُنال لنجین
بجلق ہی کل ؾیم
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ

ے ہیك نن رؿ بھٌـ کے مٌق ئیٹھ گبی ہے
مین

ک
ے میك ه ٹٌق ئیٹھ گبی ہے
اکیر کے لنچ
َ
پسػھی کی ائی ہٌۓ کہٌق ئیٹھ گبی ہے
ے آقٌ
ممکق ہل نل ن طركق کل بچٌ لنجین
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ

6315

َ
گ
رش پس ہے تہت رپس سے ھیراۓ نن ضتبب
يرنے کی ؿیر کل کہیك ظق بٌۓ نن ضتبب
ے سےنکـ آۓ نن ضتبب
ىر تبٹ کے ؾیم
ے آقٌ
ے میك ػھ ٹٌ لنجین
اس ضطف کل مین
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ
م
بھر آة کل نن چٌبذ سی صلشت نن ل ٹگی

ُخ
م
س
ٹ
ل
نن ن نن بٌبٌ کی ه ٹٌہت نن گی

وٹذاف نال

م
ٹ
ل
ؿیز سے قرػت نن گی

ے آقٌ
کجھ اكش ابھی الؾ تہٌ لنجین
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ

6316

مٌق تہبل کل بھی پ ٹٌم کٌ اشمٌف تہت ہے
ىسے نن چلی آبیك ہے اٌکٌف تہت ہے
ئی ٹٌ ہے سشا رپس کٌ مہمٌف تہت ہے
ے
ركلہٌ علی اکیر کل پ ٹٌ لنجین
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ
آقٌ

ُ
نلئی ہے کير نلش ن طر ابھ تہیك لک ٹٌ
ُ
ابذھ ٹٌش ہلا شلؾ يير ابھ تہیك لک ٹٌ
ُ
ُ
ہر بٌش ابھٌنے ہیك مکس ابھ تہیك لک ٹٌ
ے آقٌ
ے سے لگٌ لنجین
مبت ہی کل مین
ُ
ےگٌ
تیري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىعو نن ا بھ
٭٭٭٭٭

6321

ے کجھ من طر ن طر آۓ
ضمیق کسبال پس ا تس
ے کجھ من طر ن طر آۓ
ضمیق کسبال پس ا تس
ذصیق ابق علی کے غف میك تیغمیر ن طر آۓ
ے سے
ے جب ًشؾ لے کس رؾرت ؼ ٹٌس ؾیم
چل

کٹھی ص فذش ن طر آۓ کٹھی ح ٹذش ن طر آۓ
ے
ے نن اصغر بھ
ے نن اکیر بھ
نن لشکس بھٌ نن قٌطف بھ
ے ـؾر کے ہنگٌـ میك ىركش ن طر آۓ
ا ک ٹل
ے
ذصیق ابق علی جب نلضلاق کی ىش پس تہنچ
ے علی اکیر ن طر
لہل میك کسكبیك لین
٭٭٭٭٭

آۓ

6326

ضتبب نکٌشي بھٌئی کٌ عذمو چگس میك ہے
ضتبب نکٌشي بھٌئی کٌ عذمو چگس میك ہے
ے ذصیق کٌ غہرم ن طر میك ہے
ؾنجر بل
ے نن طير کل
آنکھمق سے میك نے رنکھٌ ہے مین
رؿ ؿیر رً كم لىخن میري ذسف پس میك ہے
ؔ
ے
بٌئی ہی مٌنگٌ بھٌ میرً مؼصلـ کے لین
ِّ
ے کل مٌش زاى كم ضمبٌ قیر میك ہے
بچ
ئی ٹٌُؔبالۓ بٌة

رشبٌ سے آ

کل

اكش نن ن طٌشم ہل

ُؔ
ٹ
ق
نلؽ ه ٹٌق ؾ ھی ہلئی لب تسر میك ہے
ؔ
ُ
لشٌف اراسی میك کہو ربٌ
َ
ؼ ٹٌس کٌ الف میري نلئی کير میك ہے

ے رك ىجھ کل نن کجھ کہل
رہلیز نن ہی ش ہن
بٌر اب میرً ذصیق کی اً للگل گھر میك ہے

6326

قرمٌئی بھی ؿیر

کلئی

بٌبٌ علی کل رً

نے پسرم آؿ قٌطمن ًصکـ صنر میك ہے
میػ الہذي کے قلب میك ضتبب کٌ رشر ہے
نلد ك غلبـ لٌم کے لٌـ ك وجر میك ہے
تہر غف

م
ع
و
ـ
ذصیق

کی

ہل

ن فٌء

َ
ؔلی ؾزاء بٌـ ك رش میك ہے
ے مبب قمٌ
ح ٹک
٭٭٭٭٭

6320

ضتبب ذسق ذصیق کی ضلاہر کٌ بٌـ ہے
قرآف کی نهشیر ہے  ،الالـ کی نلقیر

ایمٌف کی تبلپس ہے بٌ صیر کی نصلپس

ضتبب ذسق ذصیق کی ضلاہر کٌ بٌـ ہے

تبت تبلؿ  ،بٌئی ح ٹذش کٌ بٌـ ہے

بعذ تبی  ،علی کل ه ٹٌبٌ صیر ک ٹٌ

ضہراء کل جب طمٌبچٌ

لگٌبٌ صیر ک ٹٌ

بکشً چگس ذسق کٌ ضل بٌبٌ صیر ک ٹٌ

مبط تبی نے ىر کل ک ٹٌبٌ صیر ک ٹٌ

ضتبب كقٌء صیر کے پ ٹکس کٌ بٌـ ہے
ؼ ٹٌس بٌ كقٌء سے پسارش کل شك چکی

ے میك پسػھی ربکھ کے اکیر کل شك چکی
مین

ے اصغر کل شك چکی
تنہی لچذ کے لٌ من

بٌبٌ کہٌق ہل مبط تیمیر کل شك چکی

ے لبلق نن لٌقی کلپس کٌ بٌـ ہے
ضم کھ
ک
کی ٹٌ ہلا ذصیق کٌ ىر رن ھبی شہی

ک
ىعو ضمیك نن ضلف میك پس رن ھبی شہی

ک
کلئی نن آبٌ ضمۓ تہر رن ھبی شہی

ک
چل ٹٌ ہلا كم بھٌئی کٌ گھر رن ھبی شہی

لٍ نن چذا کٌ اكش تیمیر کٌ بٌـ ہے
ے؟
ىش اؼی نن نللی اً پ ٹٌشً کہٌق گن

ے؟
اً بیق رف کی پ ٹٌس کے مٌشً کہٌق گن

ے؟
اً میرً ضبذگی کے غہٌشً کہٌق گن

ے؟
اً رؿ کے ـیق آنکھمق کے بٌشً کہٌق گن

آنکھمق میك الؾ لٍ نن پسارش کٌ بٌـ ہے

6321
بھٌئی تہق کے چٌؿ کل اؽ بٌش ربکھ لل

پ ٹذؿ ہے شام چٌش نن تتمٌش ربکھ لل

ے شذشٌش ربکھ لل
ئیبی کے ىؿ ہل گن

بٌقر ہلۓ شظق میك گسق ٹٌش ربکھ لل

ہلتبلق نن اہـ تبت کے راكش کٌ بٌـ ہے
بٌمٌؿ ىش لٌم

ضمق كاٌؼ یی ٹٌم

بھٌئی کل شك لکی نن تہق كاٌؼ یی ٹٌم

تیزً نن ىر  ،ضمیق نن بق كاٌؼ یی ٹٌم
ممکق ہلا نن ؿشـ ك کلق كاٌؼ یی ٹٌم

ِّ
ک ٹٌ نن نغبب اكش م فذش کٌ بٌـ ہے
م وعذ شضمؿ ضؼ کٌ پ ٹٌئی ہلئی چلی

بٌظـ کل سك ال ف فٌش رکھٌئی ہلئی چلی

ضہراء کی طرد نلش ل ٹٌئی ہلئی چلی

پسطف ذش ییبت کٌ ابھٌئی ہلئی چلی

نن تنچیق کے ؾرؼ م طہر کٌ بٌـ ہے
ِّ
شكئی شہی بٌضاش کے طف غكیر میك

بٌللق سے منن ػھ ٹٌۓ کبیر ك ص غیر میك

شسی پ ٹذھی ہلئی ہے گللۓ اشیر میك

اكش ىر کھال ہلا ہے ھجلـ کبیر میك

ُ
رکھ ٹٌ ہے  ،ش بج ك غف کے طو ٹذش کٌ بٌـ ہے
ذس نے ک ٹٌ پصبذ کے غہرً کل نے ن فٌب

کلٌو میك لٌـ میك ضل تبی كعن ان فالب

تہج ال ٹالغ بق گبی ضلر تبت نل پساب

بٌظـ کے ہر ضؤاؿ کٌ ضؼ سے ربٌ ضلاب

ئیبی علی کی  ،علف کے فبیر کٌ بٌـ ہے

6322

ضتبب تیرا کسـ ہے نن ذش ٹٌت بخش ري

مللی علی کی ہف کل قطی ٹٌت بخش ري

لطػ صفی کی ہف کل و ٹٌچٌت بخش ري

رپ ٹٌ ك ربق کی ہمیك پسکٌت بخش ري

ملئی ل ٹٌ شہی ہے كم گلہر کٌ بٌـ ہے
میػ الہذي پسہٌف ہذي اكش نن میػ ربك

ِّ
ے ہف کل مؤوبیك
نن ضلہ ُر الذعٌت مل

عٌلی قذش ہیك ئیش تہٌء اف میك اؽ نگیك

ے اتہیك ِّ
شب العٌلمیك
آبٌر ك لٌر ش کھ

نن نل ضلاہرات کے ضلہر کٌ بٌـ ہے
ُ
مللی اح ٹؾ کی ہے رؿ سے بذاء بذاء
ؔمی قذاء قذاء
مللی نن ىکھمق چٌق سے ذشٌ
کسنے ہیك ہف ذصیق کٌ مٌتف لذا لذا

ے ہیك ہف ذصیق کی ہر رـ عذاء عذاء
ر تن

اكش لٌبھ لٍ نن ضتبب ٌض طر کٌ بٌـ ہے

٭٭٭٭٭

6323
ضتبب شعٌء ك صیر کے پ ٹکس کٌ بٌـ ہے
ضتبب شعٌء ك صیر کے پ ٹکس کٌ بٌـ ہے

ضتبب پ ٹٌت ك ؾزـ کے ضلہر کٌ بٌـ ہے

ضتبب عمـ کی شام میك شھیر کٌ بٌـ ہے

ضتبب لؼ ٹلبل کے طو ٹذش کٌ بٌـ ہے

ُ
ضتبب انل پساب کی رؿیر کٌ بٌـ ہے
ضتبب ذسق ذصیق کی ضلاہر کٌ بٌـ ہے

ضتبب شعلش ك قکس کی میزؿ کٌ بٌـ ہے

ِّ
ضتبب ق ٹٌء ىلت بٌظـ کٌ بٌـ ہے

ضتبب علی کی چزنن کٌمـ کٌ بٌـ ہے
ضتبب ذشیبی بجر کے لٌچـ کٌ بٌـ ہے

ضتبب كقٌء ك صیر کی تسبی کٌ بٌـ ہے
ضتبب ح ٹٌب نلد کی کسبی کٌ بٌـ ہے
ضتبب غہٌر نهس کی ظٌقُ کٌ بٌـ ہے

ضتبب تہٌش بٌغ غہٌرت کٌ بٌـ ہے

ضتبب سیف سے آدسي خخت کٌ بٌـ ہے

ضتبب اؼی کے لٌبھ حىبت کٌ بٌـ ہے

ضتبب ىربؾ کٌش شلٌلُ مٌب ہے
ضتبب لؼ ٹلبل کی مکمـ ک ٹٌب ہے

6324
ضتبب علی کے شكب ك چاللُ کٌ آئینن

ایمٌف کٌ  ،ح ٹٌ کٌ  ،ىراقُ کٌ آئینن

ذسق عمـ کٌ  ،ذسق طرنكت کٌ آئینن

ضہراء کی بٌؽ طیبت ك ـضهت کٌ آئینن

شیرت پ ٹٌ شہی ہے عو ًسرقیق ہے
ضتبب کہیك ذسق نل کہیك پس ذصیق ہے
ضتبب ضل تبت غ فذن کشٌء  ،تبت نل پساب

ضتبب ضل مٌق کی ـضهت ك نطھیر کٌ ضلاب

ضتبب تبی ضل غہرم الالـ کی ن فٌب

ضتبب ہے ضل نگٌم امٌهت کٌ اتنچٌب

نلنے ہلۓ رلل کی کٹھی آس بق گبی

ت
ہ
ن
جی ربٌش لٌـ نل ؼ ٹٌس بق گبی
ضتبب نل تس ذصیق کے لشکس کٌ بٌح ہے

ضتبب پصبذي ظلف کٌ تہیر عالح ہے

ضتبب تیرا يزاح انلکھٌ يزاح ہے

ضتبب تیرا ضلاب نن کـ بھٌ نن آح ہے

بھی گلہر تبلؿ گلہر لٌض ہل گبی
مٌق کٌ چلق نل بٌة کی آكاض ہل گبی
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6325

6326

ضتبب کل گمٌق کٍ بھٌ اؽ ذسر پ ٹٌ ہلگٌ

ضتبب کل گمٌق کٍ بھٌ اؽ ذسر پ ٹٌ ہلگٌ
اؽ شكض نن ؾنجر بھٌئی کٌ گال ہلگٌ
ے شف میك چٌنے ہیك عو كاى
اصغر کے لین
ے نن ک ٹٌ ہلگٌ
ے میك بالطف ہے ک ٹٌ چٌ ئین
ؾیم
ے پ ٹٌسے ضمکھٌ بھٌ گال عو کٌ
بیك شكض کے بھ
اً طير تیرا

ؾنجر کس طرد چال ہلگٌ

ؾرپُ میك چذا چٌنے مبیر سے تیري میك

ُ
ىعو علی اصغر کٌ کس طرد ابھٌ ہلگٌ

رپ ٹٌ ہی نگٌہلق میك بٌشبؾ ہلئی ہلگی
جب چٌؽ میك بٌنل کٌ كم چٌبذ ػھ ٹٌ ہلگٌ
بٌضك میك شظق ہلگی بٌملس تیمیر کے
مؼصلـ ظکینن کٌ ریّس میك گال ہلگٌ

6331

ے میك تہنچ ٹٌ جب ممکق نن ہلا بٌئی
ؾیم
ؼ ٹٌس رىكش کٌ رؿ نلث

گ ٹٌ ہلگٌ

بھرانے لگٌ ہلگٌ ؼ ٹٌس کٌ ىعو بھی
ہف شیر کٌ بٌضك جب ریّس میك پ ٹذھٌ ہلگٌ
ے میك بھٌ اكش بٌلق میك ضبخیربك
جب طمؼ گل
بٌ لٌـ

بھال

ے
کیس

ؔت
بھرانے لگٌ ہلگٌ ہٌبھمق میك قلف ؿسر

تتمٌش چال

ہلگٌ

نن رشر بھرا نلعن جب نلنے لکھٌ ہلگٌ
*****

6336

ے
ر نک ھ

مذپبن

لٌشا

ضتبب کے آتسملق میك

ے
ر نک ھ

مذپبن

لٌشا

ضتبب کے آتسملق میك

کٌ

ضتبب کے آتسملق میك

کس لٌف سے گبی بھی

کس چٌؿ میك ہے آئی

نکھرا ہلا ہے کینن

ضتبب کے آتسملق میك

ى نل ٹلی ٹٌ

کہو

کس

ُ
ک
ر ھ ٹٌ ضل شك پشي ہے

لسضي ہے

قیر بٌبٌ

ضتبب کے آتسملق میك

ظکینن

ے دسي کے
لٌنے کن

ہے ىرـ لٌش رشبٌ

ضتبب کے آتسملق میك

من طر ہے

پ ٹٌسی

شہی

کسبال

6336

اصغر نن آۓ شف سے
ضمبٌ پشا ہے ػھمى
بعذ

ذصیق

ُ
ے میك ہے اراسی
ؾیم
ضتبب کے آتسملق میك
ػ
ھ
یبی

ے
کیس

گب ی

شرابیك

چل ٹٌ ہلا ہے ؾیمن

ضتبب کے آتسملق میك

بٌللق سے ىر ػھ ٹٌۓ

گزشبٌ

ىخسر

بٌضاش

کٌ ہے ن طٌشم

سے

ضتبب کے آتسملق میك

ظق لے نن میػ ربك سے

م
کسب ك بال کٌ ل ٹـ

ضل آة نے ہے رنکھٌ

ضتبب کے آتسملق میك

راعی الہذي کی جب سے
مبیر

کی

رعٌ کٌ

عٌبذ

ت ير مال ہے

ضتبب کے آتسملق میك
*****

6330

ضتبب کے ركنلق ىزلے آۓ ضل عو کے بٌس
ضتبب کے ركنلق ىزلے آۓ ضل عو کے بٌس
ے ىر نن وچذم ہل کے التمٌس
نلق کسنے لگ

ہف کل بھی ہے و ٹذاف میك چٌنے کی تہت آس
ے اذشٌس
ے کجھ کنجین
ہف کل بھی شضا ربجین
ہف آة کی ہًشیرم کی ص فٌشش ىۓ ہیك
ہف لے کس اتبی مٌرش سے اچٌضت آۓ ہیك
اؽ نلش سے ركنلق کی نگٌہیك بھی صل كشٌق
ے میك اف کے بجر نے کساق
بھٌ ملدصف مین
ے کٌ بھٌ ضلعلو ضلاق
اعذاء سے تبٹ لین

نن بھمؽ بھی نن پ ٹٌس بھی غہرً سے کجھ ؼ ٹٌق
ے
ضتبب کٌ ظق کے بٌـ آقٌ مٌف چٌئی ٹگ
ے
ہف لے کے شضا مٌملق نن قربٌف چٌئی ٹگ

6331

مللی ہے نب کل آة نے چٌنے کی شضا ري
نلق ئی کے چٌـ غہٌرت ہے پ ٹٌس بجھٌ ري
اؽ ابؾ کس کے نب نے اتبی چٌف ل ٹٌ ري
اس چزنن نے ہمٌشً رؿ میك آؾ لگٌ ري
اؽ ؾزـ ہے اؽ ضلش ہے طمقٌف ہے رؿ میك
مٌملق نن قذاء ہلنے کٌ اشمٌف ہے رؿ میك

ے
اً مٌملق چٌف چلذ ہف کل چٌنے ربجین
الالـ

لعیبل سے

کل

بللاش ہف کل
گسرف کل

بچٌنے

ے
ر ب جین

ے
بٌظـ نن چالنے ربجین

ے
ربق اقمذ نن ک ٹٌنے ربجین

نن ح ٹذش کے نلاسے ہیك اعذاء کل ؿیر رك
و ٹذاف میك ہف آنے ہیك اعذاء کل ؿیر رك

6332

سبی ضل عو كاى نے ركنلق کی گل ٹگلق
رنکھی ضل شف میك چٌنے کی ركنلق کی ذسنجلق
ے گٌؿ پس مبیر کے آ تسمق
ے لگ
نل ت ہ ن
ے ركنلق کل نلق کس کے شك نن شك
قرمٌنے لگ
اہلل نن کسً ىجھ سے کلئی اتشٌ ـػب ہل
ے چٌنے ركق تف چٌف ضتبب ہل
تف کل میك کیس

نن ظق کس ركنلق پ ٹٌشكق کٌ غہرم اپس گ ٹٌ
اؽ شبؿ آبٌ آنکھمق میك آ کس گزش گ ٹٌ
ے ضلاب ضل رنکھٌ نکھر گ ٹٌ
کجھ لٌػت تہل
كم چزنن ضلش ك ہهت کٌ بھی مٌبذ پش گ ٹٌ
مٌنلس ہلکے ركنلق نے ضتبب کل نکٌشا
ے مٌملق کل و ٹٌ لل چذاشا
ے لگ
اكش کہن

6333

ضتبب نے کہٌ بھٌئی میرً ىجھ سے ص فٌء ہل

ضتبب کل ہے اشمٌف ضلر بھی تف نن قذاء ہل
ِّ
ممکق نن تہیك بھر نل اف بجلق کل شضا ہل
ے اراء ہل
ضل تف نن ہے تہق کٌ ضؼ بھر کیس
مٌق چٌۓ تف کل اکیر کٌ اصغر کٌ كاس طو
ہے تف کل اتبی تضنن لٍ رؿیر کٌ كاس طو

آدس کل شضا ري ہے عو کسب ك بالء نے
نن بٌضي آدس ؾبت لی ضتبب کی كقٌء نے
ِّ
قربٌئی کی رك بجلق کی قبلؿ چذا نے
رنکھی نن سبی بٌت اتسی اشض ك طمٌء نے
ے کی لٌف يرح ٹٌ
ضتبب نن تیرً ضل عل
ے ىؿ بھی قربٌف يرح ٹٌ
ے ا تن
کس ر تن

6334

ِّ
ب
کجھ لٌػت میك رك بجلق کے ح ٹٌضً ا ھٌۓ
ے کی چٌپٍ آنے ہلۓ عو ن طر آۓ
ؾیم
ضتبب کٌ رنکھم ضلعلو نن الؾ تہٌۓ
ے شب کے آگے وچذً بچٌۓ
ہٌق ل ٹکق ا تن
قرمٌبٌ چؿ میك مٌتف صنخ ك لٌـ شہنگٌ
ِّ
رك بجلق کے غلض میك میرا بٌـ شہنگٌ
ے ضتبب دصبك کٌ كاس طو
بٌ شب ہے بجھ
اپ ٹٌۓ شکھیك لٌم

کسبالء کٌ

شاضنن

رکھال رً ساکسم کل بھی شكضن کسبالء
عذقے میك تنچیق کے نن رعٌء ہے پسمال
ہر لٌتس میري راعی کی ظٌػت میك تسر ہل
آبٌر اف کے لٌۓ میك ہر مؤمق کٌ گھر ہل
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6335

ضتبب نے

کہٌ

شك کس

اشمٌف نکٌللبگی

ضتبب نے

کہٌ

شك کس

اشمٌف نکٌللبگی

اشمٌف بھرً رؿ سے میك تیري بال للبگی
آل غہرم

و ٹذاق سے سشا

ے
ىجھ

رکھالل

ے چٌبٌ جب ركلہٌ پ ٹٌ للبگی
بھر شف کل چل
ضلر بٌبذه کے ہٌبھمق سے رنکھمبگی تیرا غہرا
ُ
اس چٌبذ سے مکھڑً کی اس كقُ بالللبگی
َ
ک
ک
ن
رش نن ہلق ھڑي پ ٹٌشً آ ھمق کے میرً بٌشً
آ چٌل

علی

اکیر

ے
مین

سے

لگٌ للبگی

6336

ُ
ُ
تف گھر کے اچٌلے ہل بٌبٌ کے رىشً ہل
ہف صلشت

تیغمیر

آل

میك

بال للبگی

اب گھر سے نکلبی ہلق و ٹذاف میك چٌئی ہلق
ے ہل اگس ىجھ سے میك آکے و ٹٌللبگی
شك بھ
گھمصً سے گسً کبلق کس ک ٹٌ کھٌئی ه ٹٌق رؿ پس
ے سے میك آکے نکٌللبگی
پسػھی تیرً مین
م
ے میك اگس آبٌ ل ٹـ سے تیرا
ؾیم
ے
میك ا تن

ىعو

ک
ے کل کس طرد میٹھٌللبگی
لنچ
ُ
ابھنگٌ

ىعو ہے پساپس کٌ
بٌبٌ سے نن
ُ
ے كالی ہلق گلري میك ابھٌ للبگی
میك بٌ لن
٭٭٭٭٭

6341

ضتبب نن نللی ذسر کٌ من طر ن طر میك ہے
ضتبب نن نللی ذسر کٌ من طر ن طر میك ہے
بھٌئی کٌ چلؼ طير کٌ ؾنجر ن طر میك ہے
عٌضمش کل

شضمؿ کی نصلپس هٹ گبی

لکیق كہی ضلائیء اکیر ن طر میك ہے
شف میك سیف کٌ تیر چال قیر

بق چکی

اب بؾ كم ضطف گسرف اصغر ن طر میك ہے
چلبی ہلئی ضمیق نن شكنے ہلۓ دسـ
ے ذس میك آؾ کے كم گھر ن طر میك ہے
ے بھ
شعل
و ٹـ علی كم تہر نن قملو رلیر کٌ
اب بؾ كہی چاللُ ح ٹذش ن طر میك ہے

6346

کٌنل میك ہے بالكت قرآف کی عذا
تیزً نن آح بھی ىر ىركش ن طر میك ہے
ذس میك کٹھی دساغ چالبٌ تہیك

گ ٹٌ

ہے ہے كم ق ٹذ لٌـ کٌ من طر ن طر میك ہے
رنکھم تشٌق شظق کے ہیك بٌضكق میك آح بھی
ػ
ضل ھق چکی بھی ىر سے كم چٌرش ن طر میك ہے
ىجھ کل ذصیق چلذ میك

ُخ ّر

ے ؾركش
بللائی ٹگ

ِّ
دسي کٌ عذش م فذش ن طر میك ہے
٭٭٭٭٭

6346

ضتبب نن شك کے کہبی بھی بھٌئی تیرً ب غیر
ضتبب نن شك کے کہبی بھی بھٌئی تیرً ب غیر
ے اب میك چٌلبگی بھٌئی تیرً ب غیر
گھر کیس
نب کجھ ل ٹٌ کے کسب ك بالء میك میك ہٌۓ ہٌۓ
َ
ب
ت
ب
ہلق رش بذش ہت ھري ھٌئی تیرً ب غیر
ے
کس منن سے گھر میك ہللق میك راچـ پ ٹٌ تن
ضلکھٹ نن چٌق ل ٹٌلبگی بھٌئی تیرً ب غیر

َ
ب
ک
اس رش کی اب میك بق کے شہل گی لذا بیز
گزشبگی نلق ہی

ضبذگی بھٌئی تیرً ب غیر

ہیك نکھرً بٌؿ ىر بھی کھال ذضنن چٌؿ ہلق
َ
رش پس شہلبگی تس نلق ہی بھٌئی تیرً ب غیر
للبٌلبگی میك گٌلل

ے تہٌق لذا
کل ا تن
ل ٹکق نن گھر میك چٌلبگی بھٌئی تیرً ب غیر

6340

ِّ
ے رك گھر میك نن لے کے چٌل
وچٌر ىجھ کل ش ہن
ىجھ کل
بٌر

آتنگٌ

ے
ىجھ

ت بت

نل ىرـ
کسبـ

آپ ٹگی بھٌئی تیرً ب غیر

کٌ كاهعن

رنلاش ك رش ضل رنکھمبگی بھٌئی تیرً ب غیر

ؼ ٹٌس ہے نن غلف ك دمحم ہی لٌبھ ہے
للگلق کل
ػھمى كم بٌر

آتنگٌ

پ ٹٌلبگی بھٌئی تیرً ب غیر

ک ٹٌ

اصغر کٌ ہر گھڑي

ہرگص میك شم نن بٌلبگی بھٌئی تیرً ب غیر

ہًصکـ

ٌضطفی

بھی

ضل

بٌر

آتنگٌ

کس طرد سے میك ؾبؤبگی بھٌئی تیرً ب غیر
بٌر آتنگٌ

ے كم شقنن کٌ رشر ك غف
ىجھ
ضل ق ٹذ میك ہی ير گبی بھٌئی تیرً ب غیر

بٌبٌ تبی کل اپ ٹٌ

میك ک ٹٌ
ن
ے قیع
کیس

منن رکھٌلبگی
میك چٌلبگی بھٌئی تیرً ب غیر

6341

ے
کیس

بھالۓ

مللی

دمحم

کل مؤوبیك

ىچلس نن عو نے کلئی شچٌئی تیرً ب غیر
ؔ نن میػ ربك
ے ضہیر
ہ لب ٌ ہ ے ذ س ر ج ب ک ہ

کس طرد گھر میك چٌلبگی بھٌئی تیرً ب غیر
٭٭٭٭٭

6342

ضتبب نن کہو کے شك پشي نلػھم نن ک ٹٌ ہلا
ضتبب نن کہو کے شك پشي نلػھم نن ک ٹٌ ہلا
ے آئی ہلق
بٌبٌ میك ل ٹک

گ

لسق

لُٹا

ہلا

ے ركنلق ىؿ
ے ا تن
ن طر ذصیق میك نے کین
رنکھٌ ہے میك نے ركنلق کٌ مینن ػھ ٹذا ہلا
ے سے ضلف کی نن رھٌش ہٌنے ہٌنے
ے گل
تنہ
نللے پشة کے لٌم کو كعذم كقٌء ہلا
غہرً کے گـ بھی ىرذ ہے غہرً کٌ شبؿ بھی
ے میك
آنکھیك ہے پ ٹذ مین

تیزم لگٌ ہلا

ے
کی نن نصلپس رنکھین
نصلپس ٌضطفی
ُ
ہے ضلف میك ل ٹٌس اشكسی شنگٌ ہلا
٭٭٭٭٭

6343

ضبذگی جب ظلف سے گھیراپ ٹگی
ُ
کسبال اس رـ تہت بٌر آپ ٹگی
ضبذگی جب ظلف سے گھیراپ ٹگی
ملت نل بھر ضبذگی بق چٌپ ٹگی

ے میرا
کسبال میك رـ اگس نکل
ُ
بٌض اس غلشت نن ہلگٌ ىلـ کل

ضل کلئی مٌ ق دس کی مٌق کہالپ ٹگی

ے ہٌبھ رؾرت ؼ ٹٌس کے
کِ گن

ے کھٌپ ٹگی
آم ظکینن اب طمٌ بچ

چگو

لہراپ ٹگی

پسطف ؼ ٹٌس ہلگٌ

ذس

چٌرش

ضتبب

كہٌق

بٌة کے مینن سے اکیر پصر ہل

کس طرد پسػھی نکلبی چٌپ ٹگی

دسملو کے تیر سے تنہی کلی

ے ہی ک ٹٌ يرػھٌپ ٹگی
ے سے تہل
کھلن

ِّ
کسبال کی چٌؽ کے سشك ابھم

ے اصغر
تنہ

کی لچذ بق چٌپ ٹگی

ِّ
چ
پ ٹٌسے بجل اب لٍ کلپس لل

قٌطمن

طير چلذي ق ٹـ کس عو نے کہٌ

ے سے آ چٌپ ٹگی
كشنن ضتبب ؾیم

ىر ػھمکٌ لل ىرـ سے اً اہـ لٌـ

نے چذش ضتبب تہٌق سے چٌپ ٹگی
كم بھی اؽ ًصکـ کشٌء بق چٌپ ٹگی
ُ
ج
ل
ل
ملت کی ا ھق کل ضل لجھٌپ ٹگی

آح ضتبب سے کہل سػنن پشھیك

ؔ
ے پسكاض
چٌ ہین

کل

بٌئی

ت مہیك

بللاپ ٹگی

چٌؽ ص فٌء
*****
*****
*****

6344

ُ
ذ
ذ
ضہراء کے رك رىشً مللی سق صیق
ُ
ذ
ذ
ضہراء کے رك رىشً مللی سق صیق
ذسف تبی کے بٌشً مللی ذسق ذصیق

شیر کل رً ري ہیبت  ،مبیر کل وچٌػت
ن
ِّ
ب
ه
خ
سیف ركنلق میك ہے نلق شش تبلت
ُ
اهت کے رك غہٌشً مللی ذسق ذصیق
اقمذ جیبب شب کے حىبلب نن نلاسے
ىچللؼ کے چالضے چٌلؼ کے ركنلق چٌضے
سك الکیربٌء کے پ ٹٌشً مللی ذسق ذصیق
انکٌ ق ٹٌـ ضؼ ہے انکٌ هعلر ضؼ ہے

ہر كقُ ہر عمـ میك ركنلق ت ملر ضؼ ہے
اؽچٌض

کے

ن طٌشً مللی ذسق ذصیق

6345

قرمٌبٌ نلق شضمؿ ضؼ نے ہلؔپس بٌ قٌدس

ذشبیق کی حىبت ركنلق

ؔ

ے ظٌہر
کس پ ٹگ

ے لٌشً مللی ذسق ذصیق
ه ٹذا ہیك ا بک
ے
ًصکـ کشٌء کے رلیر  ،ضلر ك وچٌء کے ذسم
ے
ے ہیك كم کس طم
ؿیرن ضرم ہے عٌلف ا بک
ہر لعـ کے و ٹٌشً مللی ذسق ذصیق
ے ہیك ركنلق ضؼ چٌہ ٹٌ كہی ہے
ضل چٌ ہن
ے نب کجھ شب کی نن آگہی ہے
ہف بخش ر پ ٹگ
کس رً اگس

الٌشً مللی ذسق ذصیق
آل مذر کل میري ًصکـ کشٌء کے پ ٹٌشً
ػھمل ٹٌق میري بھر رك اً ربق کی تہٌشكق
ِّ
ک ٹٌشً مللی ذسق ذصیق
کسك
پ ٹٌ

6346

ُ
اكسمس انکٌ شپبن اهت نے نن تہچٌبٌ
ظلف ك سیف ٍ ،ہر کٌ ابکل ک ٹٌ تشٌنن
ركنلق ہیك غف کے مٌشً مللی ذسق ذصیق
مٌشا ذسق کل ہٌۓ ظٌلف نے ضہر رً کس
نلبھی ػھري سے کٌبٌ ہٌۓ ذصیق کٌ ىر
اہـ

ؾزاء

نکٌشً

ذشبیق کے ہیك راعی میػ الہذي نن مللی
ُؔ ٲ
ؔ كىء میك ابکی ملبی ہے ركنلق ذسبی
لٌکس
کبلق ہف نن چٌق پ ٹٌشً مللی ذسق ذصیق
٭٭٭٭٭

مللی ذسق ذصیق

6351

لٌچـ نن ہے پ ٹٌسی آؿ تبی اكش ىرـ سے رشبٌ بٌئی ہے

لٌچـ نن ہے پ ٹٌسی آؿ تبی اكش ىرـ سے رشبٌ بٌئی ہے
پس تف ہے ح ٹٌنلق کی آنکھیك  ،ملضلق کٌ کلنخن بٌئی ہے
ے
لٍ پس نن ہل ذس سے اصغر کے رك گھمپِ نن اکیر ذس سے ئین
کس طرد کٌ اتشٌ رشبٌ ہے کس کٌـ کٌ اتشٌ بٌئی ہے
ظٌلف ہے کو شك کے ہیك رشبٌ م طللـ ل ٹٌنے ہیك کلپس
ضلر طرض عمـ سے ظٌہر ہے ذس طرػ کٌ جیشٌ بٌئی ہے
ے
شیراب ہل ذس سے ابؾ عٌلف اكش ہٌري عٌلف ئی نن لک
ُ
نن کیسی ىچٌلػ ملـیك ہیك نن کیشٌ ال ٹٌ بٌئی ہے
ے سے اب ـیق سے کبلبکس ضمۓ ہل
ے ىچـ کس ؾیم
آۓ بھ
ہلل کہل نل کجھ اصغر ک ٹٌ ملت بھی بھ ٹذا بٌئی ہے
ؼیرت کٌ ہے من طر شكنے کی چٌ ملضلق کل تہیك مل ٹٌ شضنن
ے تہ ٹٌ بٌئی ہے
ے ہیك ح ٹٌـ آؿ ؼ ٹٌ اكش لٌ من
چلن

6356

ػ
نن رنت پسبذم ہے کس کے ًظکیزم نن ھلبی ہے کیشٌ
ہے ضلف ہی ضلف پسائی میك لٌبھ اس کے بھمصا بٌئی ہے
ؔ ک ٹٌ میك کہلق
پ ٹٌضمق کے قلؼ سے رپ ٹٌ کٌ ضل چٌؿ ہے اذسق
ُ
ضلبھٌئی رضن ذشکی ہے اكش اس سے بگ ٹٌ بٌئی ہے
٭٭٭٭٭

6356

مبط شضمؿ اقعف م طللـ نے نلا ہے

مبط شضمؿ اقعف م طللـ نے نلا ہے
رك ىکھ رطمبلق میك تنہٌ گھرا ہلا ہے
اً ان فالب ركشاق کیسی ہے نن ق ٹٌهت

نن چزنن

کلپس ل ٹٌنے كاى نے آب ير شہٌ ہے
ِّ
غہٌرت نن ملت کی ت و ٹٌ
ضل ضطف ہے بذف پس كم ًشکسا شہٌ ہے

ُ
چ
اً آطمٌق ابھٌلے لبی ہلئی ضمیك سے

نن ؾرش کٌ ہے بٌشا ضل چٌؽ پس پشا ہے
ضتبب کے نل تہٌللق ىکھمق لالـ تف پس
پسكانے بق کے تف نے يربٌ ظکھٌ ربٌ ہے
اتسی بھی ک ٹٌ ہے چلذي اً ملت کجھ بھہر چٌ

ُؔ

ے کی چٌق کبی کل ابؾ بٌة رنکھ ٹٌ ہے
ئین

6350

اہلل عو کل ضكش فبیر کشٌئی رً رً

ک
ھ
اکیر کے رؿ سے پسػھی تیري میك ینچ ٹٌ ہے

منکٌ زھال ضل رنکھٌ نللی شبٌب شك کس

قربٌف چٌلق اصغر نن بھی کلئی ارا ہے

ِّ
ے قربٌف ہل شہے ہیك
ػھ مٌم کے بھی بچ

اہلل ربق ضؼ پس ک ٹٌ كقُ آق پشا ہے
لٌچـ نن کلف آ کس پ ٹٌلٌ بلٹ گ ٹٌ ہے
ؼیرت سے بٌئی بٌئی رشبٌ ضل ہل شہٌ ہے
اً صیر بھٌـ لی ٹٌ اً غ بط لٌبھ رپ ٹٌ
بٌػھمق میك ضلف اصغر بٌنل کل رنکھ ٹٌ ہے
*****

6351

مبط ىرکٌش رك عٌلف کٌ ک ٹٌ ىر شف میك

مبط ىرکٌش رك عٌلف کٌ ک ٹٌ ىر شف میك
ے پس شف میك
ؾنجر ک ٹذ چال ذشؾ گل
ے سے ىر کل نکـ آئی ضتبب
پ ییبی ؾیم
چلؼ بھٌ لٌم کٌ ذس رـ نن ؾنجر شف میك

ے بٌى بھٌ پشً بٌضكق سے
قٌطمن نے ذس
ُ
ػ
اس کٌ ھلبی ہے ہلا ذسف م طہر شف میك

ق ٹـ قٌطف ہلۓ اكش ضتبب نے کس کے تسر
ے ؼ ٹٌس رىكش شف میك
اكش مٌشً گن

6352
ے کو اب ضتشت ػبث ہے میري
ے بھ
لٌم کہیس

ے اب ضتشت میك آشاـ کہٌق
لٌم قرمٌنے بھ
ے جب اکیر ك اصغر شف میك
ہٌۓ مٌشً گن
ے گسبٌق
مینن ضف لٌشً تبی لٌشً كلی بھ
بھٌ پ ٹٌ ـؾر کل عٌضمش کو ىخسر شف میك
ابؾ طرػ شكد تبی ابؾ طرػ شكد علی
ابؾ طرػ شك شہی بھی ضتبب ٌض طر شف میك
٭٭٭٭٭

6353

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

6354

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 ؛ سيف اهلدی َ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

*****

6355

ُ
لالـ اف پس ضل شام ضؼ میك و ٹٌع ہسبی

ل ُٹا

ُ
لالـ اف پس ضل شام ضؼ میك و ٹٌع ہسبی

لُٹا

ے ہیك
گن

ے ہیك
گن

ے ہیك
ق ٹٌ کی ىرچذ ػبلش کس کے ن فٌ کی میزؿ کل بٌ گن
نن قنخ و ٹذي تہیك نل ک ٹٌ ہے نن ىر بل ٹذي تہیك نل ک ٹٌ ہے
ے ہیك
پصبذ ہے رًق تشیبلق میك ذصیق رپ ٹٌ نن ػھٌ گن
ے چٌص پ ٹذً قذا ہلۓ شام ربق ضؼ میك
كم ضل چذا کے بھ
ے ہیك
كم رنت ؾرپُ میك ضمنے كالے ضمٌنے بھر کل رگٌ گن
ُ
ے ظق کل ظق کے
ہے دسهت کؼنن اف کے رـ سے ذصیق ىۓ بھ
ے ہیك
ضل اتبی ئیشٌتبلق کی صؤ سے دساغ کؼنن چال گن

ُ
ػ
ے بٌئی
ارھر ہیك لٌشً سیف کے بٌئی تبی کی ؼیرت سے ھین
6356

ے ہیك
ے خچٌ گن
ارھر ظکینن کل آىرا ہے کو بٌئی لین
ے ہلۓ نن ىركش ابھٌنے و ٹذاق سے ىش رلیر
پشھے ہیك کہن
ے ہیك
ے ہیك  ،ہف آ گن
کہٌق ہل اکیر  ،کہٌق ہل اکیر  ،ہف آ گن
كقٌ ك اپ ٹٌش ك ضؼ پسسبی پ ٹٌت ك ایمٌف ك چٌق پ ٹٌشي
ے ہیك
ے نقمش ىركش پ ٹٌ گن
ضل بٌ ابذ هٹ نن بٌبیك ا تس
*****

6361

لالـ چٌؽ تشیبلق نن ضمگلاشكق کٌ

لالـ چٌؽ تشیبلق نن ضمگلاشكق کٌ
ے ہیك پسلٌ ت مہٌشً پ ٹٌشكق کٌ
ؾرپٍ ر تن
لالـ تف نن ہمٌشً شضمشؿ کے پ ٹٌشكق
لالـ تف نن شضمؿ ك تبلؿ کے پ ٹٌشكق

ُ
لالـ اس نن ضل ضطهت کش لاللـ ہے

ٌؼ ییبلق میك امٌهت کی تہلی میزؿ ہے

ُ
لالـ اف نن ؾنہیك ىرـ کھٌۓ چٌئی ہے

ے ىركق نن اشیري کی چٌؽ آئی ہے
ک ھل

ب
ھ
ے ہیك اتبی لٌہزاري پس
لالـ حنن

ے يرنے كقُ گھر ىركش
کو ظق کل ضمپَ گن
ے نےتش ٹٌق رکھالئی
ًشٌقرت نے ذس
ِّ
ب
ے نن بح ًکٌ ھٌئی
ے بچ
پ ٹٌش کس ر تن

6366

ے لٌمبلق کو پسغن میك
اشیر ہل کے ذس
ے میك
ذش ییبت ہے ظکھٌبٌ علی کو لہچ
ظکینن ئی ئی ت مہٌشً عالـ چٌؾر ہیك
ے ضل پ ٹٌس نل آنکھمق کے چٌـ چٌؾر ہے
بجھ
ے ئی ئی
ے تن
نن ظق  ،نن ذسر ،نن عذمے تن

ئ
ے ئی ئی
ے نل چ ـ گ ن
کہٌق نن یٹھی ہل ؾیم

ضمیق گسـ  ،ئییمی کی وجی ٹٌق ئی ئی
كم مینن ذس نن کو ضمئی بھی اب کہٌق ئی ئی
ح ٹٌب مٌرش نے شیر کل بھی نب کٌ لالـ
حؽبب كقُ ہے ک ٹٌ رً تشلبلق کٌ پ ٹٌـ

ابھی کلنخن میك اؽ آؾ سی لگی ہل گی

ابھی نل گلر کی گسمی نن کف ہلئی ہلگی
ُ
ک
نن اس طرد کلئی ھیبی ہري بھري ادشي
ُ
ُ
ب
ت مہٌشي مٌبؿ بھی ادشي ہے کلکھ ھی ادشي

6366

تہیك لعیبلق میك اتشٌق کلئی چذا چٌمظ
رشبذً اكش نن نےكاشئی چذا چٌمظ
لالـ ىخسق الالـ ذضنن بق ىضمق
لالـ تف نن غہ ٹذكق کے نے کلق ىضمق
ے نل لٌـ ك وجر ہف ہیك اكش نن غف بھر ہے
بچ
ے نل نن اپ ٹٌ لالـ آدس ہے
ضل چـ تس
٭٭٭٭٭

6360

ضماشي ركش اقمذ پس غہ ٹذ کسبال کی ہے

ضماشي ركش اقمذ پس غہ ٹذ کسبال کی ہے
تبی وچذً میك يرکٍ تشت اقمذ ٌضطفی کی ہے
ے ذصیق چـ چـ ح ٹٌؿ ٌضطفی میك بھٌ
ے بھ
ضل ک ہ ن
نن ہی قرضبذ سے چـ ًصکلیك اہـ كقٌ کی ہے
ُ
ے ؿیربـ ابھٌبٌ ىر نن وچذً سے
ے بھ
تبی سے کہن
و ٹٌرم گس نن چٌۓ عو شلٌلُ نن چذا کی ہے
ُ
ے الکل تیغمیر
گسً ضل شاؿ منن سے ضلس لین
كم منن ضمکھٌ ہے عو رف سے ص فٌ اہـ ص فٌ کی ہے
ے
تبی نے ـیق ہلنے جب کٹھی مبیر شكنے بھ
ُ
اسی پس آح رنکھم ک ٹٌ گھڑي آئی بال کی ہے
ُ
م
ے پس تبی الکل طير لعلق
تٹھٌنے ذشکل مین
نے بھمکس مٌش گسابٌ ہے لػیك کی نن ھالکی ہے

6361

َ
ک ٹٌ كعذم تبی سے میك ارا ہر ربق کس ركنگٌ
ارا کسنے کل كعذم وچذً میك گسرف قذا کی ہے

ج
صػ مٌتف ہے ب ھبی مؤوبیك میك اكش قرمیلق میك

ضل عو پسہٌف ربك نے "بٌ ذشی ٹٌ " کی عذا کی ہے

ع
ل
م مبیر کٌ عٌلف میك جب بؾ لہرً اً اہلل

نل شکھبل لٌم کل بٌقی تبلؿ نے نن رعٌ کی ہے

رشكركق کے م طر سے کس نل پس آؿ ؼ ٹٌ کٌ گھر
نن مللی کٌ بھی رش نلق ہر قذائی نے بذا کی ہے
٭٭٭٭٭

6362

لالـ كراع لل

نلاسے

کٌ

لالـ كراع لل

نلاسے

کٌ بٌبٌ

بٌبٌ

ے کسبال ىر ک ٹٌنے ہے چٌبٌ
ىجھ

ے مبیر قیر تبی پس
ے بھ
نلق کہن
میرً ضلق کے پ ٹٌسے ہیك اہـ ستمگس
اً بٌبٌ

تیرً بعذ بذى

ضمٌنن

ے ىجھکل
ے ربٌ تمن
ضمیك پس نن چلن
ے ىجھکل
نن بـ بھر بھی شكنے ربٌ تمن
سیف پس سیف کٌ ہلق اب میك تشٌنن
وچذً میك اً بٌبٌ ئیٹھ نن دشھکس
ط
ت مہیك کہ ٹٌ ھـ ھـ میك يرکٍ ىجھکس
ہے اب چٌؽ کسبـ ہی میرا بھکٌبٌ

6363

كم ؼ ٹذ کے ضلصً ح ٹٌق سے منگٌۓ
میري ضر نن كم ىرذ شبؿ میك شنگٌۓ
ِّ
حىبلق کل ضل ىرذ شك بھٌ کسابٌ
ُ
ابھٌل نگٌ کٌبذھے نن جب ىش رلیر
ے بٌر
ىجھ
تیرا

آتنگٌ

ص فكت کٌ من طر

ركش پس ىجھکل

بٌبٌ

دشھٌبٌ

لگٌ ابؾ ػھمکٌ نل ىركش نے رنکھٌ
ُ
ے ابھم چٌل ئی ٹٌ
تبی کہو شہے بھ
ت مہیك کسبال میك ہے كعذم تٹھٌبٌ
ے نلسے چلؼ نلاسے نن کہو کس
ر تن
صنر کٌ نن نلعو ہے اً میرً رلیر
تہٌق اب نن ممکق ہے ؾنجر چالبٌ

6364

ے بذف پس
تہت ضطف پس ضطف ہل بگ
ہٌق ؾنجر کے شگشً بھی رنگٌ ستمگس
مگس بھر بھی اُمّت کل میري بچٌبٌ
اکھیر

71

کی قربٌپ ٹٌق

تیري مقبلؿ

مگس اؽ عمـ کٌ ہے ئی ٹٌ نل ًسؤكؿ
ے نل وچذم بچٌبٌ
غہٌرت کے تہل
ن
ے آۓ ىركش
قیع میك كراع کے لین
تہت شكۓ مٌق کی لچذ سے لبٹ کس
چذا ہل کے مٌرش سے ًصکـ بھٌ چٌبٌ
تیري آدسي شكئی میري عزا میك
تہت ضلعلو ربگی جب کسبال میك
ملنگٌ نن عو شكض بؾ آب ك رانن

6365

ِّ
اً امٌق ػھري طير ذس كقُ بھیرً
ُ
ے
ے تہل
ہل بق سے چذا ىر میرا ا لک
ے سے لگٌبٌ
ے گل
ے آکے ا تن
ىجھ
َ
اراۓ لالمی نن میػ الہذي کی
ہے لٌکس ارا نن عو کسبال
ُ
ہے كاجب اس ربکھ کس چٌق ل ٹٌبٌ
کی

٭٭٭٭٭

6366

لالمی ذسف سے شم شم کے ضلف رؿ پ ٹک ٹٌ ہے
لالمی ذسف سے شم شم کے ضلف رؿ پ ٹک ٹٌ ہے
غف وچٌر نے کس رؿ میك کٌپ ٹٌ لٌ کھ ٹک ٹٌ ہے
دسـ شكۓ کہٌ جب آطمٌق کل ربکھ کس عو نے
علی اکیر اساق رك صنخ کٌ بٌشا طمک ٹٌ ہے
ضمیق کسبال پس قٌطمن کے بھمؿ نکھرً ہیك
غہ ٹذكق کی نن ضلمیل ہے کو نب ؾنگـ مہک ٹٌ ہے
ے ہیك ضمؼ ُخر میك نلق ضمۓ و ٹذاق
عو ربك رنکھن
ے کلئی آنے کی کسی کی شام بک ٹٌ ہے
کو جیس
علی اکیر ظلب کسنے ہیك شرػت کلئی ک ٹٌ چٌنے
لگی ہے مٌق کل ہچکی غف سے اكش ضتبب کل لک ٹٌ ہے
ظکینن بٌض پسكش ق ٹذ کی آقُ کل ک ٹٌ چٌنے
نن عٌلف ہے وهس میك ذس طرد ظٌپس بھڑک ٹٌ ہے

6411

ک
ل
ے پس
ے ہیك نچ
کہٌ بٌنل نے عو سے تیر چلن
میرا منن جب نن بخ ِّن پسگسی آنکھمق سے بک ٹٌ ہے
بچٌلل كاس طو ضہرا کٌ عٌجب میرً اصغر کل
نن بخ ِّن ركره ئی ٹٌ ہے نن آ نکھیك اب ػھ ٹک ٹٌ ہے
ؾراؼی راش نن گسرف زھلی چٌئی ہے پن بٌئی
ے میك لٌتس جب شکبی ہے ىررً رً پ ٹک ٹٌ ہے
گل
ے رطمق پس
كعٌ میك رؾرت ؼ ٹٌس نلق چٌنے بھ
گسضنن

شیر

ے چٌپٍ
جیس

آہل

ل ٹک ٹٌ ہے

تہل ضہرا کی کہبی بھی تہی چٌ چٌ کے رنلصي پس
اشً بٌئی کلئی ى رك میرا بخ ِّن بلک ٹٌ ہے
نن عـ بھٌ لٌـ کے لشکس میك رنکھم عو کی ئیشٌئی
تشٌق وچذً کٌ ہے بٌ صنخ کٌ بٌشا طمک ٹٌ ہے
ائیس اہلل بجھ پس غہـ کس رً قیر کی میزؿ
لچذ کٌ رھ ٹٌف جب آ بٌ ہے ک ٹٌ ک ٹٌ رؿ رھڑک ٹٌ ہے
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6416

لالمی شكض عٌضمشم ضل ىر عو کٌ ک ٹٌ ہلگٌ

لالمی شكض عٌضمشم ضل ىر عو کٌ ک ٹٌ ہلگٌ
بق اطہر عو ربك کٌ ضمیك پس ہی پشا ہلگٌ
ُ
شقنه نے صیر کیشٌ ک ٹٌ ہلگٌ كم ضبذاق میك
ِّ
غہٌق ىر طشت میك بجی کل بٌبٌ کٌ مال ہلگٌ
ے بٌضك ضل رشبٌ پس جب ؼ ٹٌس رىكش کے
کن
چذا چٌنے کس چٌلُ میك كم گھمصً سے گسا ہلگٌ
ُ
کير نل بھٌـ لی ہلگی عو ربك نے اس عٌلف میك
لہل میك پس تیر عو کل پسارش جب مال ہلگٌ
ب
ھ
ی
ے نجلق کے
ابھٌۓ ىسے کٌبذھلق نن کٹھی بھٌ بچ
مگس اکیر کٌ ىعو کس طرد عو سے ابھٌ ہلگٌ
طير نے گسرف ىركش نن جب ؾنجر شکھٌ ہلگٌ
علی ك قٌطمن کٌ رؿ پشة کس شم گ ٹٌ ہلگٌ

6416

ذصیق ابق علی کے غف میك ضل آتسمق تہٌتنگٌ
ُ
ے اف کٌ پشا ہی يرپبن ہلگٌ
چذا کے لٌ من
غہف کس پ یی ٹٌق ركصي لگی جب آؾ ؾیملق کل
ُ
ے اف کے ہر اؽ ؾیمن چال ہلگٌ
ن طر کے لٌ من
ربٌنے سے ربٌ ہے کٍ بھال مبیر کٌ مٌتف
اضؿ سے ہلبٌ آبٌ ہے ق ٹٌهت بؾ لذا ہلگٌ
ؔش
س طٌبیك بخسی چٌپ ٹگی ہمٌشي ذسر میك ح ٹذ

كہٌق پسبھی ہمیك عٌلی قذش کٌ آىرا ہلگٌ
٭٭٭٭٭
اض قلف  -:سكال ف فٌش ح ٹذش بھٌئی پسكاض
Click Here To Download Audio

6410

لالمی ہل غف ىركش میك گسبٌق آح کـ پسضمق

لالمی ہل غف ىركش میك گسبٌق آح کـ پسضمق
کو اب بٌقی ہے تس رپ ٹٌ میك مہمٌق آح کـ پسضمق
تہٌل مؤمبلق الکلق کٌ رشبٌ شكکے آنکھمق سے
لہل کٌ دسذ سے پسمیگٌ بٌشاق آح کـ پسضمق
کسك تف نب ق ٹٌ کل چٌؽ اتبی اً ؾزاراشك
ے يرقذ میك گسبٌق آح کـ پسضمق
علی بھٌص پ ٹگ
چذا رکھالتنگٌ ذشکل كم رنکھنگٌ ىجرـ بھر
ؽخب رپ ٹٌ میك ہے مٌتف یمٌبٌق آح کـ پسضمق
ے ضہرا
نن ہل نکلیػ ىش لٌم ربك پس اس لین
کسبگی عٌػ بٌللق سے پ ٹٌبٌق آح کـ پسضمق
٭٭٭٭٭

6411

میٹھل ٹٌ

شہٌ

میٹھل ٹٌ

شہٌ

 ،لشکھڑابٌ

شہٌ

 ،لشکھڑابٌ

شہٌ

قذـ بھر بھی آگے پشھٌبٌ شہٌ

کٹھی کھٌئی بھمکس ن فٌہت کے بٌػث

ِّ
نل تشت نن رشً بھی کھٌبٌ شہٌ

گسق ٹٌش طمؼ ك لاللـ كم ہل کس

پشي لٌف سے لٌـ چٌبٌ شہٌ

ے بھی بٌش امٌهت
ابھٌنے ہیك ا تس

ضمٌنے

پ ٹٌبٌ شہٌ

لہل الؾ بق کے نگٌہلق سے پسلٌ

كم رشر

لٌشً

کل
چگس

جب ربٌبٌ شہٌ

كم بھٌ ٌضطفی کے نلاسے کٌ ئی ٹٌ

لػیك ذشکل

ِّ
رشً

كم بھٌ كاشج بخت ك بٌح امٌهت

لػیك ذشکی

لگٌبٌ

شہٌ

ًش ٹذ

چالبٌ

شہٌ

تبی ضاربٌق بھیك كم ح ٹکل ستمگس

ؔ
ؾزاراش

بٌتنگٌ

كم

چٌـ

کلپس

ے ىر
ک ھل
ضل پ ٹٌضمق

٭٭٭٭٭

نلق رش رش بھرابٌ شہٌ
کل

بٌئی

بالبٌ شہٌ

6412

ضمجیبی ہے نن مٌرش کـ نن چٌنے ک ٹٌ ہلگٌ
ضمجیبی ہے

مٌرش

کـ نن چٌنے ک ٹٌ ہلگٌ

نن

گلر میك ہے آح اصغر

کـ نن چٌنے ک ٹٌ ہلگٌ

رھلة میك ق ٹٌهت کی

پَ شہٌ ہے بق لٌشا

کس

کـ نن چٌنے ک ٹٌ ہلگٌ

اکیر ؼ ٹٌس

نب قذا ہیك اصغر پس

آح ضمۓ شك شك

غلف

ك

آح نل بھرا ہے گھر

کـ نن چٌنے ک ٹٌ ہلگٌ

ے ہیك
ہمکن

گلرنلق میك ػھملے میك

شف میك عو کے ہٌبھمق پس

کـ نن چٌنے ک ٹٌ ہلگٌ

آح

نل

٭٭٭٭٭

6413

مینن لٌم نن

مینن لٌم نن

بذکٌش چذا ؿیر کسً

بذکٌش چذا ؿیر کسً
ہٌبھ میك ؾنجر ضلق ضلاش چذا ؿیر کسً

کسبال میك ہلا اب ضلف سے مہنگٌ بٌئی
ہے ق ٹٌهت کے نن آبٌش چذا ؿیر کسً
ے ہلً و ٹذاف سے بھٌگے اعذاء
تس نن کہن
ے رنکھم علمذاش چذا ؿیر کسً
آ گن
ے تہر نن ؼ ٹٌس کے ركنلق بٌضك
کِ گن

ِّ
کی ٹٌ نے تس ہلا دساش چذا ؿیر کسً

ے بٌئی
ے میك تہنچ
کلئی چٌشم تہیك اب ؾیم
ًشؾ پس تیرك کی نلػھٌش چذا ؿیر کسً
ابؾ يش مٌم بھی لشنے کل چال ہے شف میك
ہٌبھ میك تیغ نن بللاش چذا ؿیر کسً

6414

ے
ے میك چالنے کے لین
ًش ٹذ لٌم کل ؾیم
ے آنے ہے ص فٌ کٌش چذا ؿیر کسً
کین
ے میك لہلق تہ ٹٌ ہے
بٌلق کے ػھٌلل سے چلن
شام پس چٌش نن تتمٌش چذا ؿیر

کسً

ے مٌشً
ظلف کی چذ ہے کو ظکینن کل طمٌ بچ

ُ
ے ہے شذشٌش چذا ؿیر کس
کس قذش ضم ػھ
ق ٹذ چٌنے میك بھی مٌتف کی عذاكق سے بذتف
ؔ

َ
ہـ شہے ہیك رشك رنلاش چذا ؿیر کسً

*****

6415

ضمۓ ہل کہٌق چٌ کے میرً اصغر بٌراق

ضمۓ ہل کہٌق چٌ کے میرً اصغر بٌراق
ے کے رش پس ہے پستشٌق
مٌق کٍ سے کھڑي ؾیم

چٌنے سے تیرً چٌلی ہلئی گلر اً ئی ٹٌ
نل جب سے گ ٹٌ لِ گبی اشمٌنلق کی رپ ٹٌ
ے مٌق تیرً قربٌق
کس پ ٹٌش سے بٌى بھٌ بجھ
چٌلق نل کہٌق چٌلق میري آنکھمق کے بٌشً
شكنے کل میك ضبذم شہی اً شاح رىشً
ِّ
ہر لىخن تیري بٌر میك پشپ ٹگی نن امٌق
نے ـیق تیرا پ ٹٌس سے ػھملے میك پشپ ٹٌ
اكش بٌة کی آغلش میك آنے ہی ىچل ٹٌ
ِّ
بٌر آبٌ ہے ئی ٹٌ نل پشة چٌئی ہے امٌق

6416

ے ػھمص کے کس رؿ سے میك چٌلق
ؽجرا میك بجھ
تس میك تہیك اً ىؿ تیري بٌر بھمىلق
ِّ
ے چٌئی ہے امٌق
ؼ ٹذكؼ میك ػھملے کل لین
پسرتس میك لکھی بھی تیري

ئی ٹٌ چذائی

كسهت نے گھڑي کیسی ٌغیبت کی رکھٌئی
ِّ
ے مٌشا تہیك ير گبی امٌق
ظٌلف نے بجھ
نن آ تسمق نن تہٌبیك

کبلق اصغر نے شیر
ُ
کبلق الکی ٌغیبت نن مٌتف نن کساۓ
ے اً مؤمبلق غقبی کٌ ہے لٌمٌق
ے ل ین
ا تن

بھی ٹٌ ہے چگس ربکھ کے ػھمى تیرا

اص غ ر

ے ؼی ـیق آتنگٌ کبلق کس
ے جین
اً ىؿ ىجھ
نن ضمخ کے اً چٌف چگس میك ہلق پستشٌق
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و ٹذاق کی طرػ ربکھ کے بٌنلق نلق نکٌشي
پسرتس میك نلق لِ گبی نن رشر کی مٌشي
گھربٌش ل ٹٌ ہل گبی مٌق نے ىر ك لٌمٌق
اہلل شً پ ٹٌس ہی گ ٹٌ

رپ ٹٌ سے اصغر

ؔ غف اصغر میك نلق کہبی شہی مٌرش
ح ٹذش
اً ىؿ تیرً بعذ میرا رؿ ہلا كپساق
*****
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میػ الہذي نے كفظ میك قرمٌئی نن سکس
میػ الہذي نے كفظ میك قرمٌئی نن سکس
کسبـ کٌ

كاهعن

ضل ہے اح ٹٌش میك تسر

كقُ كراع کی سکس سے بھٹ چٌنےگٌ چگس
ے میك بھٌ ذصیق کے ہر ضم پ ٹٌ ذسر
ؾیم
اط فٌؿ اہـ تبت نے شكکٌ ذصیق

کل

ے ہف آقٌ ذصیق کل
نللے نن چٌنے ر پ ٹگ
ضتبب نے ربکھ چٌؿ نن عو سے ک ٹٌ ضؤاؿ
آنکھمق سے الؾ چٌشي ہے رؿ میك ہے نن مَالؿ
ے گسانے تف نن ٌغیبت کے ہے ح ٹٌؿ
جیس
ے کسی تبی کٌ ہلا ہے ک ٹٌ ذضنن چٌؿ
ك تس
قرمٌبٌ

لٌم

ے پ ٹٌلق میك
ربق نے کیس

ے ه ٹٌلق میك
غمگیك میري کہٌئی ہے کیس
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آرـ کل جب نکٌى چذا نے ح ٹٌف سے
َ
ے كم ضمیق میك امق ك امٌف سے
ے بھ
ش ہن

ُ
پس میك گھرا ہلا ہلق تہٌق رطو ٹٌف سے

ػ
ے ک ٹٌ ہے چذبؿ ك ه ٹٌف سے
ھلبی ىجھ
آرـ کل نل

كعٌؿ ہلا بھٌ جیبب سے

ےگٌ میرا گھر نغبب سے
ے مل
پس ک ٹٌ ىجھ
اً تہ ٹٌ اكش میل میري ًصکـ کی راه ٹٌق
ے خجر نلد کل رطو ٹٌق
ہے سکس مٌشنے بھ
میرً بذف

کل

کیشٌ ک ٹٌ رنکھم بٌنلاق

ظٌلف نے ہے پ ٹٌبٌ اسے

تیغ کٌ تشٌق

ُؔ َ
م
ے نلد و ٹذ ـ ہلً
تٹھر کے گھٌل بھر گن
ْؔ
ُؔ
م
ت
ً
س
ـ ہلً
اكش ہٌنے ىجھ نن تیر ك تیر

6460

آبٌ

بھٌ جب و ٹٌـ

ستنخت

چ

ل ٹـ

کل

ط
کسً ا مع ٹـ کل

اكش بھٌ قرپٍ س بخ
ُ
ب
ب
ھنچٌ بھٌ شب نے ا س گھڑي بغف ال ٹذ ـ کل
شب نے کیش کے بذلے بچٌبٌ

ل

ل ٹـ کل

ُ
شكکے گٌ

ىجھ نن ص فٌل کٌ للشلو

اً تہ ٹٌ میرا

طير لػیك گال

پس ن ن

کٌنےگٌ

ے
نلصػ سے بجھڑً ذس گھڑي بعقمب بلمل
ے
ؾرضے کے بعذ نلصػ ك بعقمب بھر مل
ل ٹکق كم میرً اصغر

ے
ك ا کیر کذھر چل

ے
ے بٌضك میك ضل بل
تیر ص فٌ سے ير گن
ُ
آبٌ تہیك كضلر میك ىجھ لٌ بذش کلئی
ُ
گزشا ہل ذشکی گلر میك اًکٌ تسر کلئی
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ربذاف ٌضطفی

کل

ُ
اچذ

میك

ک ٹٌ

کسر

مٌق شكئی بھی نن ربکھ کے ىر تبٹ تبٹ کس
اً تہ ٹٌ ىجھکل س بخ کسًگٌ

ابھی طير

ُؔ
ب
ک
ھ
ے ھرا نےگٌ تف نب کل رش بذش
ل
اكش ىر
ّؔ
نکلیػ رًگٌ راتبلق کلؔظکیق سے میرً
ؔ
ُ
ے تہق تیرً
نن ربکھ کے نن آ تسمق شکی ٹگ
ُ
ے كضی عو امف
ىجراب میك کھڑً بھ
بللاش سے علی کی حبیك پس ک ٹٌ ضطف
َ
تس ابؾ كاش قرؼ نن مٌشا بھٌ پس الف
پس ىجھ نن زھٌ ش ہے ہیك لػیك رنکھم ک ٹٌ سیف
ُ
۷۹۱۱
ائیشسم ہے ضطف بق چٌؽ

چٌؽ

پس

ىر ہلگٌ میرا تیزً نن اكش ىش چٌؽ پس

6462

ضہر سے بکشً ہلا چگس

بھٌئی ذسق کٌ

گلر میك کیشٌ

رـ نلصا میري
ُ
میك نے اتہیك قیر

ہلا ٍہر

میك لالبٌ ہلا ذسر

پس میرً لٌبھ ہلگٌ

کذھر

ضل كتشٌ ہلا

ے
نےگلش میري ىش کل نب ػھمص چٌئی ٹگ
اكش

یمکل

رش بذش

نن

مالؽیك

ے
بھرائی ٹگ

تبت علی نن ظق کے وحق شكئی ضاش ضاش
ِّ
ب
ے نن ػھمصك نن کہبی ھی بٌش بٌش
بھ ٹٌ ىجھ
ل ٹکق لعٌو ربق کل
ک
ئ
ٹ
ے كم بٌقراش
ے سے ھجلشي کے ی ھ
بھر پ ٹک
عو

ے ضماش
ہل چ ل

ُ
وچذً میك عو کی طير نے گسرف ا بٌش لی
ک
ىر رً کے عو نے ربق کی ھیبی میلاش لی

6463

ُ
میػ الہذي کی كفظ کٌ ہلبٌ ہے نن اپس
ک
ھ
ے ہیك جب کسنے ہیك سکس
نهشو ہی ینح ر تن
ُ
رؿ سے رعٌء نن کسنے ہیك ہر اؽ تسر ارھر
م
ع
و
بٌملش
ـ نن
بٌقی شہے ہنیشو
ظٌہر
ؔ

نن

لٌم ربق کی

بٌقی شہے ن طر

تس نن ہی مٌبگ ٹٌ ہے كم ہر لٌـ اكش وجر
٭٭٭٭٭
از كمل
ض ھبايئ اُسورساال
ظاٖص اىؼیذ ٌصث ٰ
املسرظة اىعیفیة اىربھاُیة ( اُسور )
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مینن لٌم نن

مینن لٌم نن

بذکٌش چذا ؿیر کسً

بذکٌش چذا ؿیر کسً
ہٌبھ میك ؾنجر ضلق ضلاش چذا ؿیر کسً

کسبال میك ہلا اب ضلف سے مہنگٌ بٌئی
ہے ق ٹٌهت کے نن آبٌش چذا ؿیر کسً
ے ہلً و ٹذاف سے بھٌگے اعذاء
تس نن کہن
ے رنکھم علمذاش چذا ؿیر کسً
آ گن
ے تہر نن ؼ ٹٌس کے ركنلق بٌضك
کِ گن

ِّ
کی ٹٌ نے تس ہلا دساش چذا ؿیر کسً

ے بٌئی
ے میك تہنچ
کلئی چٌشم تہیك اب ؾیم
ًشؾ پس تیرك کی نلػھٌش چذا ؿیر کسً
ابؾ يش مٌم بھی لشنے کل چال ہے شف میك
ہٌبھ میك تیغ نن بللاش چذا ؿیر کسً

6465

ے
ے میك چالنے کے لین
ًش ٹذ لٌم کل ؾیم
ے آنے ہے ص فٌ کٌش چذا ؿیر کسً
کین
ے میك لہلق تہ ٹٌ ہے
بٌلق کے ػھٌلل سے چلن
شام پس چٌش نن تتمٌش چذا ؿیر

کسً

ے مٌشً
ظلف کی چذ ہے کو ظکینن کل طمٌ بچ

ُ
ے ہے شذشٌش چذا ؿیر کس
کس قذش ضم ػھ
ق ٹذ چٌنے میك بھی مٌتف کی عذاكق سے بذتف
ؔ

َ
ہـ شہے ہیك رشك رنلاش چذا ؿیر کسً
*****

6466

م ی نن و

م ی نن و

لٌم

لٌم

کہٌق  ،طير

کہٌق  ،طير

سیف گٌش

سیف گٌش

ذشؾ چلقمـ

کہٌق

کہٌق

کہٌق ؾنجر

ضلق ضلاش

کہٌق

ضلق بھرً شاس و ٹٌشؽ سے پ ٹک ٹٌ ہل لہل
ىر

کہٌق

م بیر

بذکٌش

تیزم و

کہٌق

ػ
تیر سے ھلبی ہلا ذس نن ظکینن ضمئی
بٌب کٌ

کہٌق رؿیر

م ی نن

ىچٌش کہٌق

ے
ہٌۓ ؼ ٹٌس کے رك ہٌبھ نل ک ٹٌ بٌلق کن
کہٌق اكش علمذاش کہٌق

ًشؾ بٌئی

کی

كاش پسػھی کٌ

کہٌق  ،مینن و رلذاش کہٌق

ک
ھ
ی
لٌم نے نح نل لی مینن و اکیر سے ه ٹٌق

تس نن مٌنگٌ بھٌ کو اؽ گھمپِ بال رك بٌئی
چلؼ مؼصلـ کہٌق  ،تیر

ص فٌء کٌش کہٌق
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ىر ػھکٌۓ ہلۓ تتمٌش ہے ض خبیر میك ق ٹذ
گسرف صعػ کہٌق  ،طمؼ گساق بٌش کہٌق
ے مٌشً
ے کٌنلق سے گلہر اكش طمٌ بچ
ػ ھین

ُ
ہٌبھ ظٌلف کے کہٌق  ،بھمؿ سے شذشٌش کہٌق

طشت میك ضلف بھرا لٌم کٌ ىر شکھٌ ہے
كم ـعٌ و ظلف کی اكش لٍ ىرکٌش کہٌق
ے چٌکف کے ہے غہزاري کھڑي
ے لٌ من
ىر کھل
سػنن و صیر

کہٌق لٌـ کٌ رشبٌش کہٌق

ے
سکس مبیر سے مللی نے نلاضا ہے بجھ
ؔمی نل کہٌق اكش كم رابٌش کہٌق
اً ذشٌ
٭٭٭٭٭
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لٌم کل اکیر کٌ ىعو مـ گ ٹٌ
لٌم کل اکیر کٌ ىعو مـ گ ٹٌ

ىرذ پسػھی میك کلنخن مـ گ ٹٌ

ے اکیر کی مبت پس ذصیق
آ گن

بھمکسبك کھٌ کھٌ کے شضنن مـ گ ٹٌ

ے
مبت اکیر ابھٌنے کے لین

عو کل ضتبب کٌ غہٌشا مـ گ ٹٌ

بھر علی اصغر کی بٌر آنے لگی

مٌق کل بھر پسبٌر ػھمى مـ گ ٹٌ

ے
تیر کھٌکے رًق اصغر ہل گن

چٌؽ میك قرآف کٌ بٌشم مـ گ ٹٌ

تیر سے ًشؾ ظکینن ػھذ گبی

ے کٌ شضنن مـ گ ٹٌ
بٌئی کل تہن

ہٌۓ رپ ٹٌ ؾیف نلق اشمٌق ہلۓ

مٌق کل اکیر کٌ ح ٹٌضم مـ گ ٹٌ

کسبال میك بھمکسبك کھٌنے کے بعذ

ُخر کل آدس ضؼ کٌ شضنن مـ گ ٹٌ

٭٭٭٭٭
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ے اً میري ضلاہر
ے بھ
لٌم کہن
ے اً میري ضلاہر
ے بھ
لٌم کہن

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

م
ربکھ کس میرً ل ٹـ کٌ من طر

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

چٌؽ رامق نن کسبٌ دصف میك

ىر کل کھملے میرً بعذ شف میك

میري مٌق چٌئی ضتبب ٌض طر

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

رنکھٌ بٌبٌ ك مٌق کل گزشنے

ے رنکھٌ ہے شیر کل يرنے
تمن

لل بجھڑبٌ ہے نن بھی پسارش

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

تف کل ربکھ کے پش پ ٹگی مٌرش
ُ
کٌپَ ابھنگٌ میرا ذسف نے ىر

ے بٌبٌ ك ح ٹذش
غف ضرام ہل بگ
میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ
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نن ہمٌشا

ے كاتس ركبٌشا
اب نن آئی ٹگ

بھٌـ لل تف شکٌب میري آ کس

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

عٌپسم قٌطمن کی اً ئیبی

بجھکل غہ ٹٌ ہے ضبذاق کی وحبی

نلنے راغ تہیر

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

لٌف ؼ ٹٌس کے نل ھال کس
ُ
ق ٹـ گٌم میك ابھنگٌ ىخسر

بیق کسبٌ نن و ٹذاق میك آ کس
میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

َ
ے سے رنکھمگی تہ ٹٌ
رش ؾیم

چلؼ بھٌئی نن ؾنجر کٌ بھربٌ

جب چذا ىر کسً طير اتیر

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

آم بھٹ چٌتنگٌ میرا مینن
ُ
تف ہی ئی ٹٌ نگہ ٹٌف رؿیر

کھٌپ ٹگی جب

لل لالـ

غہو ل ٹٌ

آدسي

ے ظکینن
طمٌ بچ

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ
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ے گھر کی میرً
ىرـ شکھ ٹٌ لن

میرا عٌبذ ضلالے ہے تیرً

بٌنلاق ہے كم تتمٌش ٌض طر

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

م
ظق لل مللی وعـ سے لٌکس

ذسر پسبٌ کسً نن ه ٹٌ کس

آدسي كم

َ
كغبت ىركش

میرً ىعو نن شكنے نن آبٌ

*****
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ے ل ٹٌ ؾرپُ میك ہٌۓ گھر میرا
ے بھ
لٌم کہن
ے ل ٹٌ ؾرپُ میك ہٌۓ گھر میرا
ے بھ
لٌم کہن
نن شہٌ بھٌئی  ،نن رلیر  ،نن کلئی بٌكش میرا
بٌ الہی نلق نن گزشً ئی ٹٌ کلئی بٌة کٌ
ذس طرد کھٌ کے ه ٹٌق پشبٌ ضلاق رلیر میرا
گھمپِ بٌئی نل بال رك اً لعیبل  ،کلقبلق
ُ
ل
ک ٹٌ س طٌء ا کی تہت مؼصلـ ہے اصغر میرا
ىش عٌضي پس نلق کہو کس بھٌـ لی عو نے کير
ے لشً لشکس میرا
جب تہیك بٌضك میرا  ،کیس
اب نن آنے کٌ پسارش  ،بھٌـ لل آ کس شکٌب
نن لالـ آدسي ہے تف نن اً ضلاہر میرا
طير مٌشنگٌ

ے  ،ػھ یینگٌ گلہر تیرً
طمٌ بچ

ُ
ربکھ کس پشتنگٌ ىعو شف میك اً رؿیر میرا

6463

میك تبی کے رؿ کٌ ـیق  ،ىسے ابھٌ کس بھؾ گ ٹٌ
ـیق سے گزشا ت ہیك عٌضمش کل بـ بھر میرا
کبلق شکھٌ ہے بھمکٌ پ ٹٌلٌ  ،چٌف لل شپبن میرا
اً سیٌگٌشكق بذش ہے لٌقی کلپس میرا
ک ٹذ ؾنجر کے نن شگشً رً تہٌق پس اً لػیك
ے نن کینگٌ ىر میرا
وچذم بخشش کے تہل
ے من ظمش ہے
ے  ،نب کجھ ىجھ
ے بٌ گھر لن
ىر کن
بخش رً تس مؤوبیك کے ہر گ ٹٌم پسكش میرا
آدسي وچذً میك مللی نے رعٌء میك کہو ربٌ
نلق رعٌء کسنے کل راعی آتنگٌ م طہر میرا
نلق کہٌ پسہٌف ربك مللی نے ہر اؽ يرض میك
ہے غف م بیر

تسخن

ص فٌء تہیر

میرا

کہٌ مللی نے صعیفی میك بھی ہلق میك نل ضلاق
ربکھ للق اس مٌتف مبیر میك من طر میرا

6464

بٌ الہی ذسر بؾ ہل ؾرش پس نلعن ک ٹٌق
راعی مبط تبی عٌلی
٭٭٭٭٭

قذش ىركش

میرا

6465

مبیر تیرً وچذً کے غلض رپ ٹٌ میك ؼ ٹٌرت بٌقی ہے

مبیر تیرً وچذً کے غلض رپ ٹٌ میك ؼ ٹٌرت بٌقی ہے
اكش تیرً تسر عٌبذ کٌ علو  ،عٌلف میك امٌهت بٌقی ہے
ے كم ضمکھٌ گال  ،كم پ ٹٌس تیري كم ک ٹذ ػھري
ؾنجر کے بل
ِّ
ے لہل کے ن طركق میك  ،تیري پ ٹٌس کی لذت بٌقی ہے
كم تہن
ے نن چال ؾنجر
ے نن دشھٌ  ،اكش ذشؾ گل
جب طير تیرً مین
ُ
ب
ے بٌر آبٌ  ،اهت کی ص فٌػت بٌقی ہے
اس آدسي ـ بجھ
بھر چلبی ضمیك پس وچذً میك  ،چٌلؼ سے رعٌبیك اهت کی
ُ
اس وچذم ضؼ کی رعٌء کٌ ت ير  ،اہلل کی رغلت بٌقی ہے
ے  ،گھر ابق علی کٌ لِ بھی گ ٹٌ
ے چـ بھی گن
ے کل نل ؾیم
چلن

پس اشض بالء میك آح بلؾ  ،مبیر کی ؾبت بٌقی ہے
كم ضطمی گال  ،كم ضطمی چگس  ،كم اصغر ك اکیر عو کے تسر
ضمۓ ہیك كم ركنلق قذملق میك  ،مبیر کی شاجت بٌقی ہے

6466

كم ئیبی ضمیك پس مللی کے  ،نے گلش ك کلق ىسے کی كسف
تیزً نن ىر م طللـ دشھٌ  ،الالـ کی قعهت بٌقی ہے
رپ ٹٌ نے نن رنکھٌ شیر علی ؼ ٹٌس ک ٹٌکے لٌنے گسً
ُ
ِّ
ے  ،اف ہٌبھمق کی ىلت بٌقی ہے
نن ربکھ ابھی بھی ضؼ کے لین
َ
نب ابؾ سے پشه کس ابؾ سہر  ،قٌطف ہل بٌ ركلہٌ بٌ اکیر
گلصاش نل ادشا ہے ل ٹکق  ،ہر بھمؿ کی نکہت بٌقی ہے
اً میػ ربك ىركش عٌلی قذش  ،آبٌر شہل تف لٌر شہل
بٌ كقُ کو اس رھرئی اكپس  ،ضمشح کی دساشت بٌقی ہے
ے ہیك
ہر چٌؿ میك ہر ملصع میك ہمیك  ،مللی نل رعٌبیك ر تن
مبیر کے راعی میك رنکھم  ،مبیر کی عٌرت بٌقی ہے
ے ہل چٌۓ اراء
ممکق نل تہیك ہے لکس بغف  ،مللی کے لین
ساکسم چٌق نن قذائی کل  ،اس بق میك امٌپُ بٌقی ہے
تس ؔ
٭٭٭٭٭

6401

ے
ے ضطملق سے ضلش بھ
مبیر شف میك تنہٌ بھ
ے
ے ضطملق سے ضلش بھ
مبیر شف میك تنہٌ بھ
ُ
ے
گھمصً سے اپسً شف میك الہی كم نلش بھ
ے
ے تیرب سے ركش بھ
ے اكش پ ٹٌسے بھ
بھمکے بھ
ے
ے تنہٌ رصلش بھ
پ ٹٌشكق کے ىسے شف میك بھ

ُ
ے اپ س گ ٹ ٌ
نن ربکھ طير گھمصً سے ا تن
ُ
ہٌبھمق میك ابؾ بھٌى اكش ؾنجر ابھٌ ل ٹٌ

عو نے کہٌ اً طير ظق میرً کجھ وحق
ؾنجر سے جب کسنگٌ چذا ىر کل اض بذف
ق ٹلو کی چٌم ىعو میرا کسبٌ نل نن ظق
چٌرش اكصھٌبٌ ىسے نن گس رً نن نل کلق
ک
ھ
میرً دسـ کے ىر سے نن چٌرش کل ینچ ٹٌ
دسهت ہے نن تبی ك علی کی نن ػھی ٹٌ

6406

ہے قٌطمن

کی ىزلی

غہزاربٌق دسـ

انکٌ شہٌ نن کلئی تہٌق نب ہلكا ؾیف
چٌرش کٌ بکشا رپ ٹٌ اتہیك شکھ ٹٌ نل ىرـ
گس ق ٹذ بھی کسً اتہیك زھٌبٌ تہیك سیف
ابکل ه ٹٌ ه ٹٌ کے پ ٹٌ قٌبذم ہے ک ٹٌ ؟
ابکل شكى شكى کے پ ٹٌ قٌبذم ہے ک ٹٌ ؟
عو شكض سے ہیك بھمکٌ پ ٹٌلٌ نن میرا گھر
کمالۓ ہیك تبی کے گلش ٹٌق کے نب ضہر
بھمصا لٌ بٌئی ابکل بالبٌ  ،تس اپ ٹٌ کس
گس نن بھی نن ہل نل رً رىعو نل شکھ ؿیر
ه ٹذاپ ٹٌق نن قٌطمن کی نب پ ٹٌشي ہیك
ؾبت کے نن ک ٹٌشكق کی ہر اؽ ک ٹٌشي ہیك

6406

رؿیر میري ظکینن ہے ضل بھملی بھٌلی ہے
ہے میري نن پ ٹٌشي نن بٌضكق کی بٌلی ہے
ے پس نن ضمنے كالی ہے
ہر نب کل میرً مین
اب میرً بعذ غف میك میرً شكنے كالی ہے

ِّ
ے بجی کل میري نن مٌشبٌ
ہرگص طمٌ بچ
ُ
ے كم نن ا بٌشبٌ
گلہر ہے ؼ ٹذ پس ر تن

ضبق الع ٹٌء تسر

میرا

تتمٌش ك بٌنلاق

ے تہٌق
بٌئی ربٌ تہیك نل ركاء ک ٹٌ مل
ے ہلكً ؼ ٹٌق
ىؾر ہے بق نل بٌلق ہیك ضم ػھ
تشیر نن ہے  ،تتمٌش ہے  ،چـ بٌتنگٌ کہٌق ؟
ے میك نن زال ٹٌ
ے گل
طمؼ گساق نل ا لک
اً طير ! بٌبیك نن میري نل ابکل مٌپ ٹٌ

6400

نلى نن طير

بٌبیك نن ہرگص

نن مٌنلنگٌ

ُ
ِّ
ػ
ب
بجلق کے ھیق للنگٌ گلہر ا کل مٌشكنگٌ
ُ
ه ٹذاتبلق کے ىر سے میك چٌرش ا بٌشكنگٌ
کلقے میك اكش لٌـ میك رش رش بھرالنگٌ
ًش ٹذ

تبی

ضبق الع ٹٌء کل

کی

للنلنگٌ

ے
ؾیم

چاللنگٌ

کٌتبلق نن پ ٹذؿ چاللنگٌ

ے ضاش ضاش
نن بٌبیك ظق ذصیق نل شكنے بھ
ے کو ؿش آبٌ بٌش بٌش
ے ا تس
ضلش ك ص فٌء بھ
رنکھٌ کو آ شہی ہے تہق تہٌق نن ضمگلاش
آل تہٌق نن تہق اب ہلنے ہف پ ٹٌش
نن کہو کے نل ذصیق نے وچذم بچٌ ربٌ
م طللـ پس كم طير نے ؾنجر

چال ربٌ

6401

نن سکس جب ه ٹٌنے ہیك عٌلی قذش غہٌ
ُب
ا ھبی ہے آم آم کی ہر چٌم سے عذاء
َ
شؾ شؾ نن بھر بھرائی ہے اض نلعن ك نکٌء
ؔ كم کسبالء
ن طركق میك بھر نے لگ ٹٌ ہے لٌکس
بٌقی شہے بٌ شكض دصاء مللی میػ ربك
کسبـ کے غف میك لٌـ ك وجر آة ہل دصبك
*****

غبس ظیسان املْػاـ

ظػغ

یوظف ٌال ػبری ھبايئ ػاکص

يف رسٌة اىخػيمی ( پصاتپور)

6402

مبیر کٌ ىر بھرِّابٌ بھٌ جب غہرم ػھ ٹٌئی بھی ضتبب

مبیر کٌ ىر بھرِّابٌ بھٌ جب غہرم ػھ ٹٌئی بھی ضتبب

الکلق میك كم زكبٌ چٌبٌ بھٌ جب آ تسمق تہٌئی بھی ضتبب

آكاض نن ىر سے آئی بھی اً بٌئی ضہراء صیر کسك

ے جب بٌلو ه ٹٌئی بھی ضتبب
نے بٌب تیمیر ہلنے بھ
ُ
ٹ
پ
ے ابھٌ گی ضلاہر
اً ملح بال کجھ بھہر سشا غف کین
ُ
ُ
ب
بچیق سے لکلق کل پسسی ہے رکھ پس رکھ بٌئی ھی ضتبب
اکیر نن نکٌء کسنے كالی کجھ بٌر نل کس لے ئیبلق کل
غف ضلاش بھی اتسی مللی کی غف اپ ٹٌ ػھ ٹٌئی بھی ضتبب

ِّ
ب
ے ہلۓ بجلق کل ھٌمے
ے غہم
ے گھر کل ر نکھ
شعللق میك چل

ُ
ىچٌش بحػ کل شذ کسکے ح ٹذش کل بالئی بھی ضتبب

ے ہیك ک ٹٌشً رشبٌ کے اؽ ىش میك ح ییش ہلئی بھی
ک ہن

نے پسرم شظق تضنن ذس رـ بٌضاش میك چٌئی بھی ضتبب

6403

کہبی بھی ظکینن ضتبب سے اؽ بکشا ہی چٌرش کٌ رً رك

ُ
رکھ ٹٌ کے سشا رؿ سے نلػھم کس طرد و ٹٌئی بھی ضتبب

تیزً نن دشھٌ ىر ضلق میك بھرا ئی ئی کل رکھٌنے بھٌئی کٌ
ُ
ب
ىحمـ سے كم ىر بکسائی بھی جب ن طربك ابھٌئی ھی ضتبب
گ ت
ُ
ک
ہ
ب
ن
ئ
ھر جی نل ھٌئی بٌر آبٌ رشكاضً نن ر ھ ٹٌ یٹھ گبی

ُؔی بھی ضتبب
ے  ،جب نلعن ه ٹٌئ
نب اہـ مذپبن شكنے بھ

م
کسنے ہیك وعـ مللی پ ٹٌق ضتبب کی ٌغیبت پس شكلل

ؔ ہر عذمو كم رؿ نن ابھٌئی بھی ضتبب
کس طرد قمٌلی
٭٭٭٭٭

6404

مبیر کٌ ىر ہے تیزً پس ضتبب کٌ غہٌشا کلئی ت ہیك
مبیر کٌ ىر ہے تیزً پس ضتبب کٌ غہٌشا کلئی ت ہیك
ے
ؾیم

ے كاى کلئی تہیك
ركصي کی اراسی کہبی ہے اب نل ػھن

م
نے بٌب ہے ضؼ کٌ تیغمیر  ،نے ـیق ہے ل ٹـ میك ضہراو

مبیر کے بعذ اب رپ ٹٌ میك  ،آغلش کٌ بٌى کلئی تہیك

ت 72م
ٹ
ل
ضمۓ ہیك ہیر ـ میك اكش مٌق ہے ابذھیرً ضبذاق میك

نے شیر کی تنہی پسپُ پس  ،اب شكنے كاى کلئی تہیك
نن کہو کے رہکبی شتبی ؼ ٹٌس گسً لٌچـ کے قرپٍ
ے میك  ،اب بٌئی کٌ ن طرم کلئی تہیك
ک ٹٌ آلكق ظکینن ؾیم
ب
ے ہیك  ،کجھ رپس میك بھر ھف چٌنے ہیك
مبت کل ابھٌ کس چلن
اکیر کی ضلائی ؾیف ہلئی  ،اب عو کٌ غہٌشا کلئی ت ہیك
م
ے ہیك ل ٹـ میك مبیر ہے اكش تنہٌئی ہے
گلري کے بل
قرآف اک ٹال ہے شف میك قرآف کٌ بٌشم کلئی تہیك

6405

ے ہلتبل سے
آكاض ه ٹٌئی رتبی ہے مبیر کے ضم کھ
م
ل ٹـ ہے ػھري ہے قٌبـ ہیك اً ملت ہمٌشا کلئی تہیك
ُ
ک
نکھرً ہلۓ گسمق شذ پس  ،مبیر سے ہبی ہے ضتبب
کلقے کے بھرً بٌضاشكق میك اً بھٌئی ہمٌشا کلئی تہیك
نن شبؿ بذلبی رپ ٹٌ میك ک ٹٌ کس کل غہٌشا رنگٌ کلئی

ـ و ىط مللی کے ضما  ،وح نلػھم ہمٌشا کلئی تہیك
اً لعؔ

٭٭٭٭٭

6406

ے ک ٹٌ ک ٹٌ بٌر آبٌ
ے ک ٹٌ چٌ ئین
مبیر کل ؾنجر کے تنچ

ے ک ٹٌ ک ٹٌ بٌر آبٌ
ے ک ٹٌ چٌ ئین
مبیر کل ؾنجر کے تنچ
ؼ ٹٌس کٌ يربٌ بٌر

آبٌ

اکیر کٌ پشپ ٹٌ

بٌر

آبٌ

ے جب پسػھی کے
جب تیركق کی نلػھٌش ہلئی بھـ پشنے لگ
بٌبٌ کی حىبت بٌر آئی بچیق کٌ ضمٌنن بٌر آبٌ

تیزً نن بل ٹذ ہلنے رنکھٌ جب بھٌئی کے ىر کل ضتبب نے
ے کٌبذھے پس بٌبٌ کٌ تٹھٌبٌ بٌر آبٌ
مبیر کل ا تن

چٌلی کلئی ػھمى ربکھ ل ٹٌ ذس كقُ شبٌب نے کس نے
ے رؿ نلث گ ٹٌ ػھ مٌم کٌ بخ ِّن بٌر آبٌ
اصغر کے لین

6411

پ ٹٌضمق کل رکھٌ کس بھی ٹؾ ربٌ بٌئی ضل پصبذي لشکس نے
ِّ
ے بجلق کل عٌضمش کٌ ص فٌ بٌر آبٌ
ے ہلۓ تنہ
غہم

بٌضاش وچٌ بھٌ

کلقے کٌ اكش آؿ دمحم نے پسرم

ه ٹذاتبلق کٌ رؿ نلق پشبٌ ح ٹذش کٌ ضمٌنن بٌر آبٌ
ت
ل
ُ
ہ
ن
شكضے نن تبی کے جب جی پسرتس میك ٹ
ُ
ن طچٌ سے كم شرػت بٌر آئی کسبـ میك كم

کس تبت علی

لُبٹا

بٌر آبٌ

ے کل غہٌشا کلئی نن بھٌ رپ ٹٌ میك ىركش نے کس کٌ
کہن
ل ٹکق ضل کلئی آقُ آئی  ،اقمذ کٌ نلاعو بٌر آبٌ
٭٭٭٭٭

6416

مبیر کل شكئی ہے م طللـ تہق پسضمق

مبیر کل شكئی ہے م طللـ تہق پسضمق
بٌر آبٌ ہے ضتبب کل بھٌئی کٌ کلق پسضمق
ے شف میك چٌنے ہل علی اکیر
يرنے کے لین
پشبٌپ ٹگی مٌرش کل طیعلق کی لکق پسضمق
مٌق بٌة کٌ رؿ ضطمی اصغر کٌ گال ضطمی
اس چٌبذ کل شكئی ہے ضمشح کی کسف پسضمق
اً کسب ك بال نل نے ک ٹٌ آؾ لگٌئی ہے
ُ
رشبٌ نے اچٌصا ہے ضہراء کٌ طمق پسضمق
كم رھلة كم تتمٌشي کٌتبلق نن لہل چٌشي
ُ
ب
ھ
اپسي تہیك عٌبذ کے تیركق کی کق پسضمق
جب آئی كطق ضتبب زش چٌئی بھی ضلانلق میك
ىخسمس ہلئی ہلگی لٌنلق میك شظق پسضمق

6416

ُ ػ
ٹ
ل
ل
ے نل نے اً طير لػیك کق
رش ھق ین

ٹ
بھی بٌلی ظکینن کے کٌنلق میك ؾ ھق پسضمق

نے گلش ك کلق شف میك اقمذ کٌ نلالٌ بھٌ
پشتنگٌ اسی غف میك اب دسذ کہق پسضمق
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6410

ے پس جب طير
مبیر کے مین

دشھٌ ہلگٌ

ے پس جب طير
مبیر کے مین

دشھٌ ہلگٌ

چٌنلف ق ٹٌهت کٌ رؿ کٌپَ گ ٹٌ ہلگٌ

لسضش نن ہلئی ہلگی ک ٹٌ ؾرش الہی میك
جب كاشج تیغمیر گھمصً سے گسا ہلگٌ
ُ
ب
غف کی رؿ ضتبب سے اؽ ملح ا ھی ہلگی
عو کی شؾ گسرف سے جب ضلف تہٌ ہلگٌ

بٌبٌ کی چذائی کٌ جب راغ مال ہلگٌ
تنہی سی ظکینن کٌ رؿ نلث گ ٹٌ ہلگٌ

6411

ے
ے ہلۓ لٍ ر نکھ
ے ہیك کی رپ ٹٌ نے ہلن
مین
تیزً نن بھی ىركش نے قرآف پشھٌ ہلگٌ

مبیر کے ؾیملق کل جب آؾ لگی ہلگی
ُ
ے ہلۓ ؾیملق سے ک ٹٌ ضمش ابھٌ ہلگٌ
چلن

مبیر ہی

ے چٌكش کی ص فٌػت کل
آئی ٹگ

میزؿ نن ہر اؽ لٌبھی جب ػھمث گ ٹٌ ہلگٌ
٭٭٭٭٭

6412

م بیر

م بیر

کی

کی

عذاء بھی  ،اکیر سشا بھہر چٌ

عذاء بھی  ،اکیر سشا بھہر چٌ
تیري لے للق میك بالبیك  ،بھر ىزلے تسر چٌ

ے آح بؾ ہے میك نے پشھے بٌض ابھٌ کے بٌى
بجھ
ے کس ضبٌق سے  ،میرً گلعو و چگس چٌ
کہلق کیس
تیري چٌبذ سی نن صلشت کل پسس نن چٌلق ئی ٹٌ
میرً رؿ میك نل طمٌ چٌ  ،میري شكد میك اپس چٌ
نل مینن ٌضطفی ہے  ،نل تشٌف يرنضی ہے
تہی ركنلق ہشی ٹٌق ہیك  ،تیرً لٌبھ نل چذھر چٌ
ے لگٌ للق  ،تیري بھر ن طر ابٌشكق
ے بھر گل
بجھ
ےُؔپسي ن طر چٌ
کہیك رطمبلق کی بجھ کل نن لگ
ے آح ىجھ سے مٌنگٌ  ،میرً شب نے ضؼ کی چٌطر
بجھ
ے ضؼ کے بٌـ پس چٌ
لل قذاء میك کس شہٌ ہلق  ،بجھ

6413

اً ابھٌشم لٌؿ كالے تیرا شب تیرا ىچٌمظ
تیرً لٌبھ ہیك رعٌبیك  ،تیري مٌق کی نے س طر چٌ
ب
ٹ
ھ
ے گی پسػھی  ،تیري مٌق پشة ا گی
ے جب ل گ
بجھ
ے ہلگی ک ٹٌ ؿیر چٌ
نل نل چـ تشیگٌ ئی ٹٌ  ،بجھ
ضل گسكگے ضطف کھٌ کس  ،نن ابھمگے بعذ ئی ٹٌ
ے کجھ اپس چٌ
تیرً مٌق کے بیق بجھ پس  ،نن کس پ ٹگ
ے کس کی آشضك میك  ،کو ضلاق تسر بھی ػھمبٌ
جین
ے ہیك  ،تیرً مٌرش ك بذش چٌ
ے شم گن
اب ا ک ٹل
چذا كم چگو رکھٌۓ  ،غہٌق عو کٌ لعـ ضمبٌ
ے بٌ يرار کس رً ضل ہے لٌم بجر ك پس چٌ
بجھ
ساکسم رعٌء ہے شہیك عٌلی قذش بٌقی
تہی ؔ
ُ
ے ہل نغبب اف پس نل قذاء نن چٌف کس چٌ
بجھ
٭٭٭٭٭

6414

ے
مبیر کی م طللمی ضتبب سے کلئی نل ػھ
ے
مبیر کی م طللمی ضتبب سے کلئی نل ػھ
ے
پسرتس میك ضل گزشي ضتبب سے کلئی نل ػھ
ضہراء کے گلش ٹٌق پس جب بٌر دصاق ػھٌئی
اؽ رف میك بھرً گھر پس کسبـ میك لعٌء آئی
ے
آقٌت ضل ہے نلئی ضتبب سے کلئی نل ػھ
ے
ے بھ
جب پ ٹٌس کے مٌشً نب مؼصلـ بلکن
ے
ے بھ
مبیر کی آنکھمق سے پٍ آ تسمق پس سن
ِّ
ے
نے بٌئی كم بجلق کی ضتبب سے کلئی نل ػھ
ے
ہر ملص نن بھٌئی نن قربٌف ہلئی پش ھک
ِّ
ے عذقے
مبیر شہیك بٌقی اكش بجلق کے ر تن
ے
چذهت کی لگق اتسی ضتبب سے کلئی نل ػھ

6415

ُ
ے
ے ا لک
مبیر کٌ بٌضك بھٌ جب بٌضك کن
ک ٹٌ چٌؿ بھٌ ىركش کٌ ؼ ٹٌس سے جب بجھڑً
ے
کس طرد کير نلئی ضتبب سے کلئی نل ػھ
ے کی عذا آئی
ے ئین
مبیر کل جب ا تن
کٌبذھے نن ابھٌبٌ بھٌ  ،جب ىش تسر بھٌئی
ے
اکیر کل لگی پسػھی ضتبب سے کلئی نل ػھ
ے
ے ہی ہٌبھمق سے جب قیر پ ٹٌنے بھ
ضلر ا تن
ے
ے سے بھر ک ٹٌ مللی لگٌنے بھ
اصغر کل گل
ے
جب چٌلی ہلئی گلري ضتبب سے کلئی نل ػھ

ِّ
ضل طير نے مٌشي بھی بھمکس کی كم لذن کل
ے پس ضل ؾنجر کی كم ؾرپُ کل
بھیرا بھٌ گل

ے
عو پس ضل بال آئی ضتبب سے کلئی نل ػھ

6416

ُ
ہر راغ ابھٌ لیبی نن راغ نن غہو بٌئی
ے آنکھمق کے ہے س بخ ہلا بھٌئی
جب لٌ من
ے
ک ٹٌ رؿ نن ق ٹٌهت بھی ضتبب سے کلئی نل ػھ

نے پسرم ضل اكتبلق پس بٌضاشكق میك چٌئی بھی
ے ہی بٌللق سے كم غہرم ػھ ٹٌئی بھی
جب ا ت ن

ے
كسهت کی نن حىبلشي ضتبب سے کلئی نل ػھ
ضتبب نے ضل رنکھٌ كم ُپر رشر پ ٹٌق کس کے
ے ہیك قمٌلی نن
نن میػ ہذي ىركش کہن
ے
نن سکس عو ربك کی ضتبب سے کلئی نل ػھ
*****

6421

مبیر کی ىچلس میك آنکھمق سے چال چٌنے

مبیر کی ىچلس میك آنکھمق سے چال چٌنے
م
م
ملىبٌ وعـ سے ل ٹـ کل ه ٹٌ چٌنے
مبیر کٌ نن مٌتف شكئی ہلئی آنکھمق کل
ملىبٌ

م

وعـ کٌ

ربذاش

کسا

چٌنے

اقمذ کے نلاسے پس  ،عو شكض کے پ ٹٌسے پس
رك آنکھمق سے شك شك کس کلپس کل پ ٹٌ چٌنے
اؽ نلش میك زھـ چٌنے  ،كم ه ٹٌہی ک ٹٌپُ کی
جب بٌـ ذصیق ابق ح ٹذش کٌ لکھٌ چٌنے
ُ
ے اس لٌ هع ىخسر کل
ہف بھمؿ تہیك ظکن
ضل ىر کل ک ٹٌ چٌنے اكش ہف کل بچٌ چٌنے
نن نلػھم کساهت ک ٹٌ ہے الؾ غف عو کی
چٌگیر نن ؾبت کی تہو تہو کے ل ٹٌ چٌنے

6426

مقبلؿ کسابٌ ہل مٌتف ضل عو ربك کٌ
"بٌ ه ٹذ الصہذا " کٌ يرپبن پشھٌ

چٌنے

ے
جب پ ٹٌس کی بٌبیك ہل جب سکس كقٌء نکل
ِّ
ؼ ٹٌس سے ص فٌء کٌ ہی بٌـ ل ٹٌ چٌنے
ے ہی کی ظٌقُ ہے
نن ركش تیمیر پس دش ھن
کٌبذھے نن ضلاق رلیر کٌ ىعو شکھٌ چٌنے
نن کیسی ًشلمٌئی نن کیسی ہے مہمٌئی
ِّ
ے کل بٌئی نن ربٌ چٌنے
ػھ ۶مٌم کے بچِّ
ے آنکھمق کے مزنلد پسارش ہل
جب لٌ من
کس طرد رؿ ضتبب قٌنل میك شہٌ چٌنے
ِّ
کسئی ہے هعٌق ضتبب اً امٌق چلی آل
ضلق میرً پسارش کی گسرف سے تہٌ چٌنے
ے بٌبٌ
ے نن لالنےگٌ اب کلف ىجھ
مین
ضبذاق میك ظکینن سے ہرگص نن ح ٹٌ چٌنے

6426

ے ہل لٌکس
عو میػ ہذي ىركش جب لٌ من
مبیر کے وچذً کٌ من طر ن طر آ چٌنے
٭٭٭٭٭

6420
مبیر کی ىچلس ہے نن م طللـ کٌ غف ہے
مبیر کی ىچلس ہے نن م طللـ کٌ غف ہے

شكپ ٹگی ذس آبکھ نن كم مللی کٌ کسـ ہے

تف نے ضل قراملش ک ٹٌ ہے نن قرض ہے

ے کٹھی تف لکلف ك ـیق
رپ ٹٌ میك نن بٌل پ ٹگ

اس شم نن چلل غہٌق عو کٌ نهش قذـ ہے

مبیر نے ىر رً کے شکھی ىح ہمٌشي
ُ
ب
ے میك جب بؾ نن رـ ہے
بٌر ا کل کسك مین

ے اب اتبی ہے بٌشي
كم قرض ارا کس چک

اس غف میك اگس نب کل وجر کس ربٌ نل ک ٹٌ

آنکھمق سے شكاق ضلف چگس کس ربٌ نل ک ٹٌ

ير چٌۓ بھی اس غف نل اپ ٹٌش نن کف ہے
٭٭٭٭٭

6421

مبیر نے نل شف میك ؽخب لٌق رکھٌئی ہے
مبیر نے نل شف میك ؽخب لٌق رکھٌئی ہے
ئیبی کل ح ٹؿ کے و ٹذاق میك ركلہق پ ٹٌئی ہے
گلبٌ کے مہ ٹذي ىؿ لہل سے لگٌئی ہے
الکل سے بھمؿ بذلے نن ضلصي وچٌئی ہے
ركلہٌ ركلہق کٌ لٌبھ ہے بٌ کو چذائی ہے

اہلل

کسبال میك نل

لٌري شچٌئی ہے

ے گل ٹگل میك ركلہٌ اكش ركلہق
ے میك ئیٹھ
ؾیم
آئی بذا کے ح ٹؿ میك چلل اب ابق ذسق
ركلہٌ چال ہے شف میك غہٌرت کی ہے لگق
ے ظکینن ذسر کے رف
قرمٌنے ہے ملی ٹگ
ح ٹؿ میك ضماشي ركلہٌ کی اؽ لٌق سی آئی ہے

اہلل

کسبال میك نل

لٌري شچٌئی ہے

6422

ىؿ ركلہق کٌ ىؿ نن ركلہٌ ہے كاش میك
ىؿ پ ٹذھٌ ہے غہرا ؽخب سی تہٌش ہے
ے میك نل ہٌش ہے
ىؿ ہے بگشي ىؿ گل
ىؿ ہے غہرا

ِّ ُ
ىؿ مبلش شرعٌش ہے

ىؿ ق ٹٌ نل گلبٌ کلق سی وچٌئی ہے

اہلل

کسبال میك نل

لٌري شچٌئی ہے

ے ذصیق
ے لگ
ؾبت کی تسرا ركلہٌ کل ر تن
ے ذصیق
ے لگ
آدس لالـ ركلہٌ نن پش ھن
ے ذصیق
ے شكنے لگ
ركلہٌ کٌ مینن ضل مک
ے ذصیق
ے لگ
بجھڑي ظکینن ركلہٌ سے کہن
نے ـیق رؿ کے غف سے عو کسبالئی ہے

اہلل

کسبال میك نل

لٌري شچٌئی ہے

6423

تیر ك تیر کی غہ ٹٌپ ٹٌق بج شہی ہے تہٌق
ضلمیلق میك غف کی رھلـ ىجی ہے ٌکٌق ٌکٌق
ہے ٌض طرب

ضمیق لسضبٌ ہے آطمٌق

ركلہٌ ركلہق نل ظلف ك سیف کے ہے رشو ٹٌق
ىرپُ کے بذلے چٌـ غہٌرت بالئی ہے

اہلل

کسبال میك نل

لٌري شچٌئی ہے

ُ
اب چٌؾ ابھٌ و ٹذاق میك ركلہٌ نن كاش ہے
ركلہٌ کل مٌشك ركلہٌ کل مٌشك نکٌش ہے
ک ٹٌ

ُخ
س
ن ہے

نن ركلہٌ کٌ  ،نن ه ٹٌراش ہے

ک ٹٌ ربذبٌ ہے ركلہٌ کٌ ک ٹٌ تس كقٌش ہے
ے آئی ہے
ضلشبك نن ركلہٌ کی نل نال لین

اہلل

کسبال میك نل

لٌري شچٌئی ہے

6424

ُ
تضنن رہق نن ركلہٌ نن آقُ اپس پشي
ركلہق کی بٌر رؿ میك تسی شہبی ہر گھڑي
ُ
ب
کسبـ کی لٌري کی ہر سکس نل ہے رکھ ھري
ق ٹـ ہلا ہے ركلہٌ ضمیك میك ہے بھربھري
ُ
ط
ٹ
ھ
م
ب
ـ کس ا ھٌئی ہے
ركلہٌ کی ىش عو نے

اہلل

کسبال میك نل

لٌري شچٌئی ہے

م
ع
و
راعی ذصیق کے ہیك ـ نن میػ ربك
سکس ذصیق بٌقی ہے

نن عو بٌلی لیك

اہـ كى کے چٌطر نن ؾبت کے ہے ضمیك
بٌقی شہے مذاـ نن ظٌہر کے چٌتصیك
ے قذملق میك گسرف ػھکٌئی ہے
شیربك نے ا بک

اہلل

کسبال میك نل

لٌري شچٌئی ہے

٭٭٭٭٭

6425

مبیر نے بچٌت کٌ شضنن رکھٌ ربٌ
مبیر نے بچٌت کٌ شضنن رکھٌ ربٌ
ضمنے ہلً غہٌف کل بھر سے رگٌ ربٌ
الالـ پس ضل كقُ پشا نل ذصیق نے
شام چذا میك اپ ٹٌ بھرا

گھر

للبٌ ربٌ

ِّ
ػ
ے ذصیق سے
ے ہیك لٌبھ کلف نن نل ھ
بچ
ک ٹٌ ضمخ کس قرات سے ؾیمن ہ ٹٌ ربٌ
ہٌبھمق نن عو کے ـیق سے ضمبٌ ہے شیر ضلاش
اصغر کل بٌئی تیر نے پش کس بال ربٌ
ہے بٌرگٌش رؾرت ؼ ٹٌس کی كقٌء
بٌئی کے لٌبھ اپ ٹٌ لہل بھی تہٌ ربٌ

6426

ے شہے صیر ذصیق کل
غنّوب رنکھن
ُ
تنہٌ تسر کی ىش ابھٌ کس رکھٌ ربٌ
ک
ے کے رش نن تبت علی رن ھبی شہی
ؾیم
ے نن طير نے ؾنجر چال ربٌ
ے گل
ضم کھ
ُ
ضتبب نن شكکے کہبی بھی بٌبٌ رہٌئی ہے
ػ
ىر سے شرابیك ھق لی ؾیمن چال ربٌ
نلػھٌ ضل ق ٹذنلق سے ٌغیبت کی ره ٹٌف
رامق سے الؾ نلبجھ کے بٌضك رکھٌ ربٌ
ے
بٌطف سے چٌؿ کسب ك بال کٌ نن نلػھین
غف کٌ كشٌنن نعف میك اس نے ه ٹٌ ربٌ
٭٭٭٭٭

6431

رپ ٹٌ سے ضل ؼ ٹٌس علمذاش لذھٌشً
رپ ٹٌ سے ضل ؼ ٹٌس علمذاش لذھٌشً
ے آؿ دمحم کے غہٌشً
نب ػھمث گن
ِّ َ
ب
ت
ک
ے لٌشً
ے ھ
ے سے ہی ہن
ے رش ؾیم
بچ
ے
ىئی ٹگ

چٌچٌ چٌف ابھی بٌئی ہمٌشً
ِّ
بھی پ ٹٌس کی لذت سے ضل نے بٌب ظکینن
ے
ؾیم

میك شہی

نین عیر

آب ظکینن

ے میك ىۓ عو اپساش
جب چٌلی علف ؾیم
ے اً ضلاہر غف ضلاش
ے لگ
ضتبب سے نن کہن
مٌتف کسك

ے ؼ ٹٌس علمذاش
گن
مٌشً

بٌقی نن شہٌ کلئی بھی اب ملتس ك غف ضلاش
ُ
رضماش ہے جی ٹٌ میرا اس ش بج ك الف میك
اً تہ ٹٌ کير نلث گبی بھٌئی کے غف میك

6436

بھ ٹذا ہلا بٌبٌ کٌ علف ہٌۓ سیف ہٌۓ
ے ہف ہٌۓ سیف ہٌۓ
بق بھٌئی کےاب ہل گن
لٌنے ہلۓ رشبٌ نن قلف ہٌۓ سیف ہٌۓ
آغلش میك نکال میري رـ ہٌۓ سیف ہٌۓ
ہف كعذم و ط فلی کل بچٌ ىنے ہیك ضتبب
شرػت کسك و ٹذاف میك ہف چٌنے ہیك ضتبب

قرمٌق کے نن و ٹذاق میك ضل آۓ عو اپساش
ِّ
ے لگٌ م طللـ سے اؽ ظٌلف عزاش
ک ہن
اب ک ٹٌ ہے ح ٹٌؿ آنکٌ اً نے کس ك بٌچٌش
عو نے کہٌ اب کلئی تہیك ملتس ك غف ضلاش
پس آتنگٌ اب چلذ ضل م وعذ ہے ہمٌشا
کِ چٌتنگٌ کجھ رپس میك ىر بق سے ہمٌشا

6436

اب آگے شكاپُ میك ہیك اس طرد سے لکھٌ
اؽ وخص نے آ کس ک ٹٌ مبیر کل ىجرا
ے پ ٹال
عو نے کہٌ نل کلف ہے بھٌئی ىجھ
ُ
شك کس نن کہٌ اس نے میك ہلق قٌعذ صغرا
میك ک ٹٌ کہلق اس غف سے بھ ٹٌ چٌبٌ ہے مینن
کس چٌق ہے پ ٹٌ ؾیمن لل طٌف مذپبن
ے ہے ىجھکل کہٌق لٌم کٌ لشکس
پ ٹال تن
ؼ ٹٌس ہے کس چٌم نن کہٌق ہے قٌطف ك اکیر
عو نے کہٌق نب ؾیف ہلۓ ملتس ك بٌكش
ًظکیزم ػھ ٹذا ير

ے ؼ ٹٌس
گن

رىكش

لٌبھی تہیك اب کلئی ذصیق ابق علی کٌ
ىعو ہے پشا رنکھم كم ہف ًکـ تبی کٌ

6430

ُ
اس نے کہٌ ک ٹٌ بٌـ ہے اً پ ٹذم و اہلل
ے شك کے نن جب ىركش سي چٌم
قرمٌنے لگ

بٌبٌ ہے تبی بٌة ہے میرا الذ اہلل

تہنچٌف نل ىجھکل میك ہلق قٌطمن کٌ مٌم

نل ذصکٌ ہے ه ٹذا میك كہی ضؼ کٌ كلی ہلق
نے کس ہلق ًشٌقر ہلق ذصیق ابق علی

ے ہی قذملق نن گسا اكش نن نکٌشا
نن م ی ن
آقٌ میرً ک ٹٌ ہل گ ٹٌ نن چٌؿ ت مہٌشا
کبلق کس نن لعیبلق نے ک ٹٌ ظلف گبلاش
عو نے کہٌ ن فذپس سے ہرگص تہیك چٌشا
نن بٌغ بھٌ اپ ٹٌ ضل قلف ہل گ ٹٌ شف میك
اً بھٌئی دصاق آ گبی ضہراء کے طمق میك

6431

قٌعذ نے ربٌ لٌم کل بھر بٌمو و صغرا
ے مللی
ے لگ
تتمٌش کٌ زط کھمؿ کے پش ھن

ے میرً بٌبٌ
لکھٌ بھٌ لالـ آبکل تہنچ
ے ىجھکل کسی نے بھی نن نلػھٌ
نب بھمؿ گن
ے ربذاش رکھٌ رك
ئیبی ہلق ت مہٌشي ىجھ
ِّ
ے بھ ٹٌ علی اکیر سے مال رك
بٌبٌ ىجھ

ے ىركش سي لٌق
ے لگ
قٌعذ سے نن بھر کہن
ک ٹٌ بجھ سے صقیكت کہلق اً عٌجب ایمٌق
پسبٌر ہلا شف میك نن نب میرا گلش ٹٌق
اؽ تیر سے نے چٌف ہلا اصغر بٌراق
اً بھٌئی میرً رؿ نن تہت ش بج ك الف ہے
گ
نن لسق ضہراء ہے ضل تیعلق سے قلف ہے

6432

ے نن اکیر نے ہے کھٌئی
کہ ٹٌ کو ه ٹٌق مین
ے و ٹذاف میك نب عو کے قذائی
مٌشً گن
ؼ ٹٌس نے بھی تہر نن چٌق اتبی گبلائی
ؾنگـ میك لبی قٌطمن ضہراء کی کمٌئی
ِّ
کجھ ضؼ حىبت نن اراء کس ًکٌ مبیر
صغرا تیرا كعذم نن كقٌء کس ًکٌ مبیر
ے بھر ه ٹذ اپساش
ے لگ
قٌعذ سے نن کہن
ضل رنکھٌ ہے کہو ر حببل اً يرر ضللذكاش
چٌ چلذ کو اب ہل گ ٹٌ ہے ـؾر ت ملراش

چـ چٌپ ٹگی گسرف نن میري ظلف کی بللاش
ضل ىجھ نن سیف ہلگٌ نن نل ربکھ ظکنگٌ
ُؔللی کے تیزً نن دشھنگٌ
ىر کِ کے میرا ض

6433

نن ظق کے شكابٌ ہلا كم عٌجب نلقیر
ے تیزم ك طًشیر
ے لگ
نے کس نن كہٌق چلن
م
ُؔلکے كہٌق قٌطمن کٌ شیر
ل ٹـ میك لہل ہ

تطمـ میك پ ٹٌق ک ٹٌ کسكق اب چٌؿ ہے بٌشي
ىر کٌث ل ٹٌ طير نے اس ضؼ کے كلی کٌ
ىعو ک ٹٌ بٌمٌؿ ذصیق
٭٭٭٭٭

ابق علی کٌ

6434

م بیر ہے

تنہٌ

میرا ؼ ٹٌس کہٌق ہیك

م بیر ہ ے

تنہٌ

میرا ؼ ٹٌس کہٌق ہیك

رك ىکھ کے پسؽیك میك دمحم کٌ تشٌق ہیك
ہف رشر کہٌق کلئی ہر اؽ رطمق چٌق ہیك
ُ
اب ملت ہی ح ٹذش کے رىشً کی امٌق ہیك
م
ل ٹـ کی لعٌكق میك نن ضہرا کی هعٌق ہیك
م بیر ہ ے

تنہٌ

مبیر کی تنہٌئی

میرا ؼ ٹٌس کہٌق ہیك

نن

ے
ھ یس ن

ہیك ستمگس

اب کلئی غہٌشا تہیك قٌطف ہے نن اکیر

ِّ
ے سے پسشیر
میٹھٌى تہیك چٌبٌ میرً بچ
ُ
پ ٹٌسے کی نگٌہلق میك ہر اؽ طهت رھلاق ہیك
م بیر ہ ے

تنہٌ

میرا ؼ ٹٌس کہٌق ہیك

6435

ے ہیك لػیك ہٌبھمق میك تیعلق کل میٹھٌلے
پش ھن
ے ہلنے بھٌلے
ے ہلنے چلن
تٹھر ہے پس سن
م طللـ کٌ اب کلئی تہیك ہے ضل بچٌ لے
ُب
ذس طهت ن طر ا ھبی ہے ؾنجر ہے ه ٹٌق ہیك
م بیر ہ ے

تنہٌ

میرا ؼ ٹٌس کہٌق ہیك

پسؽیك میك سیٌگٌشكق کے ؿش ہے میرا رلیر
ؾنجر

ے
لین

آبٌ

ہے

ارھر

طير

ستمگس

ُ
شف میك نکـ آئی ہے ارھر ضتبب ٌض طر
ؾیملق میك تبی ضارنلق کی آم ك هعٌق ہیك
م بیر ہ ے

تنہٌ

میرا ؼ ٹٌس کہٌق ہیك

6436

ابذاض

ِّ
نصلش

میك چگو

گ ٹٌ

کصکٌ

بٌ

نن رشر میرً ىؿ کل پشبٌ

گ ٹٌ

ے بھی نن ح ٹٌؿ آ
ؾنجر کے بل

کصکٌ

گ ٹٌ کصکٌ

م طللـ ضمنے تہر نن ذسرت بگساق ہیك
م بیر ہ ے

تنہٌ

میرا ؼ ٹٌس کہٌق ہیك

ے ہلۓ ہر طهت رھلاق ہیك
ے ہیك بھڑ کن
شعل
ضتبب نن ٌغیبت ہے ق ٹٌهت کٌ طمٌ ہیك
کہبی ہے ىچٌمظ میرً پسرً کٌ کہٌق ہیك
ہف ؼیرت ح ٹذش میري چٌرش نل بچٌ لے
ؼ ٹٌس ابھم

آؾ

ے
لگی چلن

ے
ہیك ؾیم

6441

بھر

ػیظ

قربٌر

نن ذصیق

گلہر

ے
نن ػ ھ ن

بذ اہلل ضمٌنے

رکھٌل

کل

امذار کل آل

کی ہے
ب
ھ
ینجی
آکے

کل

بچٌل

ے
ے ہلۓ شعل
رامق سے ظکینن کے ہیك لین
ؼ ٹٌس ابھم

آؾ

ے
لگی چلن

ے
ہیك ؾیم

تف آل نل بھر ظلف کی ظٌقُ نن شہےگی
ػ
ے گی
تف آل نل ضتبب کی شرا ھق نن لک
تف

ےگی
آل نل تتمٌش کی ًش ٹذ نن چل

ے
تف آل نل تتمٌش نن پسمی ٹگ

نن کلصً

ے
لگی چلن

ے
ہیك ؾیم

ؼ ٹٌس ابھم

آؾ

6446

پسػھی کی ائی پس ہے ابھی بؾ رؿ اکیر
ے اص غ ر
اكش بٌة کی آغلش میكُؔکمال گن
م بیر

کی گسرف نن

چال

طير

کٌ ؾنجر

اب عٌبذ تتمٌش بھی شعللق میك گھرا ہیك
ؼ ٹٌس ابھم

آؾ

ے
لگی چلن

*****

ے
ہیك ؾیم

6446

شیربك کٌ كاهعن ہے نن اہـ ؾزاء میل
شیربك کٌ كاهعن ہے نن اہـ ؾزاء میل
قرمٌنے ہیك نن مٌدسا میػ الہذي میل
م
چٌق ضمض ہے اراۓ وعـ غہٌ میل
عذ بٌشم چگس ہل نلق کسکے نکٌء میل
ک ٹٌ معجزم رکھٌبٌ ہے شاس الخصیق نے
اكش ذسر ک ٹٌ پ ٹٌ ک ٹٌ شیربك کے بیق نے
ے
نلؽ ه ٹٌق نن لٌشً غہ ٹذكق کے ىر لن
ے
ذس رـ کے شام لٌـ سے اہـ سیف چل
ُ
ے ابؾ چگو بؾ نن بؾ شکے
ے چلن
نب چلن
ے شہے
ؔپس رشر نن ن طٌشم نب ہی رنکھن
ُ
ذس بھٌلے پس ذصیق کٌ ىر بھٌ رھرا ہلا
ہٌنے كم بھٌى آگے ہی پشھ ٹٌ نن بھٌ سشا

6440

ے ہیك اہـ کٌشكاق
ؿیراف ہلکے نل ػھن
ِّ
ے اً وچٌر بٌ نلاق
آگٌم ہف کل کس تن
ُ
کبلق کس ىر ذصیق کٌ بھٌى شکٌ تہٌق
ے ک ٹٌ شاض ہے تہٌق
اس اير میك پ ٹٌ تن
ِّ
وچٌر نللے قٌقلو كاللق نن ربکھ لل
بھٌى چذھر چذھر ت مہیك لے چٌنے تف چلل
ُ
ک ٹٌ رنکھٌ نب نے چـ کے كم بھٌى شکٌ چذھر
شیربق  ،غہر بٌنل کی للبري کٌ بھٌ كم گھر
ًسركش بھی نن بٌت سے شیربق ضلش شیر
تسرنػ ى شہے ہیك تہٌق لٌم بجر ك پس
ىجھ کل نغبب ؼ ٹٌقُ مبیر ہلگی آح
نب کجھ بزش میك چٌف تبی کل کسكبگی آح

6441

رش اعـ لٌم ربق نے كعذم بھٌ نلق ک ٹٌ
شیربق میك ؾركش تیرً گھر میك آلنگٌ
ہر چٌؿ میك  ،میك اپ ٹٌ نن كعذم تٹھٌلق گٌ
ے میك تیرً گھر کل وچٌلنگٌ
آمذ سے ا تن
گزشي بھی ک ٹٌ ذصیق پس  ،شیربك بھی نے ؿیر
ىعو بھٌ عو کٌ چٌؽ پس ،نلؽ ه ٹٌق نن ىر
شیربق نے ضل رنکھٌ

ؔپس الف
ن طٌشم ُ

ىر ىركش غہٌف کٌ تیزً نن ہے علف
ُ
ب ُ
ل
ک
ے گی اً عو امف
ر کس رہٌئی ہن
کس نے بذف سے آة کے ىر کس ربٌ قلف

ه ٹذاتبلق کے لٌبھ میك مٌتف کی صػ بجھی
شیربك نے گھر میك ىچلس دصف ك الف شؼی

6442

اؽچٌض سے ذصیق کے ىر نے ک ٹٌ کالـ
ے لگٌ پ ٹٌـ
شیربق کل تشلی کے ر تن
كعذم ک ٹٌ بھٌ ہف نے ضل كم ہل گ ٹٌ یمٌـ
مزنلد ىر میك آ نل گ ٹٌ تیرً گھر امٌـ
میك کسبالء میك اپ ٹٌ بھرا گھر ل ٹٌ رکٌ
ُ
ل ٹکق ہلق ضلش کے اهت چذ کل بچٌ رکٌ
ؔس رشر نن وحق
ظق کس ذصیق کے پُ

رنکھٌ پ ٹذھے ہیك بٌنل کے بٌضك میك بھی شظق

ُؔس دصف
ضتبب  ،ظکینن اكش شقنِّن ہے پ

ے ہیك عٌبذ عو ضمق
طمؼ گساق کل تہن
الؾ لہل تہٌ کے كم شیربق کسئی بیق
تس آم بھر کے کہبی شہی بٌ ذصیق ذصیق

6443

بٌقی شہے نن میػ ربك مللی ذشیبی نلش
اف میك لذا ہل چللم مبیر کٌ طہلش
کلپس کٌ آب شیربك بالنے شہیك رصلش
ے  ،ہر بالء ہل ركش
م طللب ہف کل ذس سے مل
شیربك پ ٹٌق نن اف کے ہل ہف نل قذاء قذاء
قذملق میك اف کے ئیٹھ کے مٌتف کسبك لذا
نلؽ ه ٹٌق نن معجز م شاس کے مبب
شیربق کل ذصیق نے ضل بخش ري ظلب
م
ع
ع
و
ل
ـ اً ـ شب
اً راعی الخصیق
ََ
ہے ؾرض ك الہٌ نن  ،عالمٌنن بٌ ارب
تسرنػ ىل مللی غی ٹذ ك امٌء کے گھر
ؔ کل بھی نغبب کسك ؼ ٹٌقُ لکس
لٌکس
*****

6444

مشص بس ھی چالوي ےن رْجص
ِ
مشص بس ھی چالوي ےن رْجص
ِ
ےن چڑھایو ےھچ ُزیٔ ان اوپص
ْ

دیھكو ا خاؿ زیٓب ھی جیارے

دھول ٌاھتا ٌا اننھي ےن ٌضعص

ْ
أ

خعیْا

هكو وا خعیْا

جمسِ اظھص ھتي نیسو جودو رس
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا
روب رسای خضیں ھتيئ ےن ثیارے
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا

الش دیهھي ےن زیٓب پاكرا

رات دف نمی گشر ےس ھامرا
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا

ٌاں جیا ھبايئ

ےھچ رظَ ٌا ھامري الكيئ
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا

ٌويك ثهنا
ٌارا

ػبری

ظسھارا

بصادر

دمشْوں ھی ھچين رس يس چادر
ٹويٹ زیٓب ان

داغ

دؿ

پص

اوپص كیاٌة

اھٹاای هبرت

ْ
دیهھي اُھكوں ھتي ظب ين هشادة
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا

6445

ىوٹو اظباب  ،ریٍٕ جالای

بیبیوں ےن ھپصاای ےھچ در در
ْ
ا ِؿ امحس ےن كیسي بْاوي

ھچیْا بامیر غابس ان

بعرت

اوّٹ اوپص خصـ ےن بھٹاای
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا
بَ خیسر ين ٌعْس جالوي
ِا ِ
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا
ْ
أ

ِد ّرٔ

ظوؽ زیَ اىػباء ےن هپْاای

پؼت پص
ْ
أ خعیْا

ػاـ حم كافيوں ىيئ ےن چاال

ھتيئ گیا ھت يس پاؤں ٌا ھچاال
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا

رمح ٖصگض ھن ھكاات ظخٍگص

ػهص يس رانھي ٖص دـ زابں حص

ْ
ےن ظهیْة ےن مشص ھی اوي

ھچْیا اكِوں يس يب يب ان گوھص

اوپص

اگؿ
ْ
أ خعیْا

ىاگای

هكو وا خعیْا

ظامچنٕ ىاگوي

هكو وا خعیْا

6446

كیس يس جیارے ھچويٹ ظسھارا
ْ
اوۓی ےھچ اے انان پػیٍرب

اھو خصـ امی پاكرا
ثیارے
ِ
ْ
أ خعیْا هكو وا خعیْا

ْ
ْ
خعايم ين بط ارزس ےھچ
ؔ
ا

ْ
اوا ين جعخجو ےھچ

ےنمه جيسي بالوي ىو رسسر

نصبال
ْ
أ خعیْا

*****

هكو وا خعیْا

6451

عو کل مہمٌق

بال کے ربکھ ل ٹٌ

عو کل مہمٌق بال کے ربکھ ل ٹٌ

ہر طرد آضمٌق کے ربکھ ل ٹٌ

لٌف ؼ ٹٌس کے قلف کس کے

قلب ىركش ہال کے ربکھ ل ٹٌ

ہف مینن تبی نن اً ظٌلف
ِّ
ے کل
جب لگٌ تیر عو کے بچ

نل نے تیزم لگٌ کے ربکھ ل ٹٌ
بٌة کل زگٌگٌ کے ربکھ ل ٹٌ

نل نے مؼصلـ چٌبذ کل اعذاء

چٌؽ ك ضلق میك مال کے ربکھ ل ٹٌ

طير نے عو کی ذشؾ گسرف پس

نلبھٌ

ؾنجر

چال کے ربکھ ل ٹٌ

بعذ ق ٹـ ذصیق اعذاء نے
ُ
لے کے گلہر شذ ظکینن پس

لٌم

ؾیمن
ُ
اػ طمٌبچٌ

چال کے ربکھ ل ٹٌ

شف میك اعذاء نے تشت عٌبذ پس

بٌضبٌنے

لگٌ کے ربکھ ل ٹٌ
لگٌ

کے ربکھ ل ٹٌ

چلبی شتبی نن ہٌۓ عٌبذ کل

بٌ

ؔ
صیر عو میك نن قرؼ بھٌ میفی

ظلف اعذاء نے زھٌ کے ربکھ ل ٹٌ

٭٭٭٭٭

پسھنن

چال کے ربکھ ل ٹٌ

6456

عو نے علی اصغر کل جب رًق ک ٹٌ ہلگٌ

عو نے علی اصغر کل جب رًق ک ٹٌ ہلگٌ
ے کل بٌئی نن مال ہلگٌ
پسپُ نن ػھڑ کن

ک ٹٌ رشر ہلا ہلگٌ رؿ میك عو كاى کے
مؼصلـ کی گسرف پس جب تیر چال ہلگٌ
ُ
آلٌف نن بھٌ ابھ ٹٌ مؼصلـ کی پسپُ سے
ُ
ے رؿ ئیٹھ گ ٹٌ ہلگٌ
ے ہل ب گ
جب آة ا ب ھ
بھٌئی بھی پساپس کٌ جب ق ٹـ ہلا ہلگٌ
لشکس کٌ علف عو نے بھر کشکل ربٌ ہلگٌ

6456

مٌق کہبی بھی شك شك کس رطمق ہے كہٌق ىکھم
م
اکیر میرا ل ٹـ میك کس کس سے لشا ہلگٌ

ئی ٹٌ بھی پساپس کٌ جب ق ٹـ ہلا ہلگٌ
ُ
ىعو علی اکیر کٌ ک ٹٌ عو سے ابھٌ ہلگٌ

ے
ے ہل ب گ
ے چٌکف کے ىر ئیش کین
جب لٌ من

ریّس

میك ظکینن کٌ تنہٌ لٌ گال ہلگٌ

٭٭٭٭٭

6450

ے لالمی عو كاى ک ٹٌ ک ٹٌ
صیر کسنے بھ

ے لالمی عو كاى ک ٹٌ ک ٹٌ
صیر کسنے بھ
ے م طللـ کل ابزا ک ٹٌ ک ٹٌ
ے بھ
اہـ کیق ر تن
بٌنل کہبی بھی کو غہرا بھی نن رنکھٌ اكسمس
ے پ ٹٌم کی اکیر کے
بھی ىجھ
ُ
ے میك ضل رـ اصغر کٌ شکٌ
تیر کھٌنے ہی گل

بمٹّا

ک ٹٌ ک ٹٌ

لٌم کے ہٌبھمق نن پشبٌ ہے كم بخ ِّن ک ٹٌ ک ٹٌ
رنکھ ٹٌ ضل ىر قٌطف کل كم کہ ٹٌ شك شك
ذسربیك لے گ ٹٌ رپ ٹٌ سے نن ركلہٌ ک ٹٌ ک ٹٌ
ے وچٌر
میع شكنے کل ضل کسبٌ نل نن کہن
کبلق نن شكلق سیف اف آنکھمق سے رنکھٌ ک ٹٌ ک ٹٌ
ے بٌئی تہیك مل ٹٌ ل ٹکق
لٌم قرمٌنے بھ
ے آنکھمق کے لہرابٌ ہے رشبٌ ک ٹٌ ک ٹٌ
لٌ من

6451

ے ضل پ ٹذؿ وچٌر
رنت ُپر چٌش سے چٌنے بھ

بھمث کس شكبٌ بھٌ ہر آبلوء بٌ ک ٹٌ ک ٹٌ

ق ٹذ چٌنے میك ظکینن کل ضل بٌر آۓ بذش
ے میك رؿ تنہٌ لٌ پشبٌ ک ٹٌ ک ٹٌ
شات بھر مین

ے طىجھٌنے تہیك
بٌنل کہبی بھی اب اکیر ىجھ

بٌر مٌرش تیري بٌبیك کسً ئی ٹٌ ک ٹٌ ک ٹٌ
لٌبھ چٌبٌ تہیك کجھ دص عمـ ؿیر ائیس
تس نن اتشٌف کل ہے ضلاہش رپ ٹٌ ک ٹٌ ک ٹٌ
*****

6452

ؽجراء کسبال میك ابؾ

قٌقلو شكاق ہے

ؽجراء کسبال میك ابؾ

قٌقلو شكاق ہے

نے کس ذصیق ذس کٌ لٌىش

کٌشكاق ہے

ہے نب کے آگے آگے لل طٌف ربق ك رپ ٹٌ
غہرً نن ضلف ؾرپُ ضلقمق میك گسر ؽجرا
ب
ے ہیك مللی
گھمصا ضل ھف گ ٹٌ ہے کجھ نل ػھن
كعذم

ضل

بٌر

آبٌ

ہيراھبلق سے نلػھٌ

معللـ ہے کسی کل بٌـ اس ضمیك کٌ ک ٹٌ ہے
اؽ چٌق پ ٹٌش نلى نن اشض مٌشنن ہے
کی ؾرض ركىرً نے مللی نن ئیبلا ہے
نلى کلئی نن پشه کس رؿ غف سے شك شہٌ ہے
نن کسب کی چگو ہے نن میزؿ بال ہے
اً بٌر لٌم عٌلف بٌـ اس کٌ کسبال ہے

6453

ُ
نن ظق کے عو نے ػھؾ کس ابؾ ًشت چٌؽ ابھٌئی
ضمنگھٌ نل

نلۓ

ضلف آؿ شضمؿ

آئی

قرمٌبٌ عو نے پشه کس بٌ شب تیري چذائی
ک
ھ
مبی کہٌق سے اتبی كسهت کل ینح ىئی
ہف

ے کی نن چگو ہے
نل پساتبلق کی ش ہن

٭٭٭٭٭

6454

ُ
ے
عٌبذ کے شؽ شہے ہیك قذـ لٌـ آ گن
ُ
ے
عٌبذ کے شؽ شہے ہیك قذـ لٌـ آ گن
ے
تیركق کے کہو شہے ہیك ضطف لٌـ آ گن
بٌبٌ کی ىش رنت میك بٌمٌؿ ہل گبی
ے
تتمٌش کے ہے رؿ نن الف لٌـ آ گن
ىعو نل کسبال میك پشپ ٹٌ ہے چٌؽ پس
ے
تیزً نن ىر ہلا ہے علف لٌـ آ گن
ہلتبلق نن کہػ  ،غہرً نن ضلق کی لکیر ہے
ے
بٌش بد ہل شہی ہے شيف لٌـ آ گن
بٌلق میك تیڑي ہٌبھ ہیك ضبخیر میك اشیر
ے
گسرف ہلئی ہے طمؼ سے طف لٌـ آ گن
ئی ٹٌ ہلا بچٌش ہے  ،ػھٌلے ہیك بٌلق میك
ے
ے امٌـ پس ہیك سیف لٌـ آ گن
کیس

6455

کسب ك بال سے الؾ تہہٌنے ہلۓ سٹھی
ے
ضتبب کے لٌبھ اہـ دسـ لٌـ آ گن
شسی پ ٹذھی ہے ہٌبھ میك بٌقر امٌـ کے
ے
نن ظلف ہے چذا کی كسف لٌـ آ گن
ے ىر
بٌضاش میك ہے بٌنل ك کلبلـ پ ٹگ
ے
آئی تہیك عذك کل ىرـ لٌـ آ گن
رشبٌش میك پصبذ کے ضتبب کٌ ہے س طٌب

ے
بٌظـ کٌ کھـ شہٌ ہے بھرـ لٌـ آ گن

ے ظکینن کل مٌش کے
ے گلہر طمٌ بچ
ػ ھین
ے
بٌضم ہلا تبلؿ کٌ غف لٌـ آ گن
بٌبٌ کٌ ىر ہے تنہی شقنه کی گلر میك
ے
ےگٌ بھمصي رپس میك رـ لٌـ آ گن
نکل
ے ذشٌمی ک ٹٌ پ ٹٌق
میػ الہذي نے ا تس
ے
ے کو ہف لٌـ آ گن
اتشٌ لگٌ کو جیس
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6456

ے ؽجرا میك الالـ کل کیشٌ لِ ل ٹٌ
عٌضمش کے ئین

ے ؽجرا میك الالـ کل کیشٌ لِ ل ٹٌ
عٌضمش کے ئین
ے ًشلمٌق ہٌۓ ـػب گلصاش تبی کٌ لِ ل ٹٌ
ے بھ
کیس
ُ
نن ظلف ہلا نن ٍہر ہلا اس كقُ قلؾ کبلق گس نن پشا
ذس كقُ کو ىلح اعذا نے نللٌم کٌ غہرا لِ ل ٹٌ
ے
ے بھ
ے الالـ کٌ کلمن پش ھن
الالـ کٌ رغلي کسنے بھ
مہمٌف ُنال کس ؾرپُ میك مہمٌف کل پ ٹٌلٌ لِ ل ٹٌ
ے كم ُگرر لگٌ ؼ ٹٌس گسً
كم ًشؾ ػھذي كم لٌنے کن
رشبٌ کے ک ٹٌشً اعذا نے پ ٹٌضمق کٌ غہٌشا لِ ل ٹٌ

6461

ے شف میك شك شك کس ؼ ٹٌس نے نلصا پ ٹذ کير
ے بھ
عو ک ہ ن
ُ
اكش ملت نے تیري اً اکیر آنکھمق کٌ اچٌى لِ ل ٹٌ
جب بٌر تسر کی آئی بھی مٌق ربکھ کے رؿ تہالئی بھی
کجھ شطف نن آبٌ اعذا کل نے شیر کٌ ػھمى لِ ل ٹٌ
قٌطف بھی تہیك اکیر بھی تہیك ؼ ٹٌس تہیك ىركش بھی تہیك
ِّ
اب آؿ تبی کٌ کلئی تہیك عذاشكق نے ؾیمن لِ ل ٹٌ
تتمٌش کٌ تشیر ػھیق ل ٹٌ حىبلش کل ہٌۓ ق ٹذ

ک ٹٌ

ے کل چالبٌ لِ ل ٹٌ
تبؤكق کے ىركش سے چٌرش لی ؾیم
نے کس کٌ عمٌمو ػھیق ل ٹٌ  ،ملبلس عو ربك بھی نن شہٌ
ؽجراۓ بال میك اعذا نے م طللـ کٌ ىعو لِ ل ٹٌ
٭٭٭٭٭

6466

م
عٌضمش کے ضمشح زكب نن چٌ ل ٹـ کٌ ن طٌشم ربکھ نل لے
م
عٌضمش کے ضمشح زكب نن چٌ ل ٹـ کٌ ن طٌشم ربکھ نل لے
و ٹذاف میك ئیبی شتبی پس مبیر کٌ ىعو ربکھ نل لے
اهت کے سیف کی ىخسر میك بجھ کل بھی گلاہی رپ ٹٌ ہے
آ ؿ تبی کٌ و ٹذاق میك چل ٹٌ ہلا ؾیمن ربکھ نل لے
ے پس تیر لگٌ
بٌئی کٌ اشارم کسنے پس اصغر کے گل
ِّ
ظ
ب
ے نے يشؾ کس رـ نلصا  ،نن لف ضمٌنن ر کھ نل لے
بچ
ے
ىسے نن عو ربك اکیر کے  ،شك شك کے تہی قرمٌنے بھ
ہف ًکـ تیمیر کٌ يربٌ  ،نے رشر ضمٌنن ربکھ نل لے
ُ
ب
جب ضلف کی بذي امري ھی ىركش نے ص فٌظت کی الکی
م طلب بھٌ کو کسبی اهت کی  ،بخشش کٌ ک ٹٌشا ربکھ نل لے
و ٹذاف سیف میك آئی ہے  ،ىر طمع امٌهت کبلانے

ُ
م وعذ بھٌ کے ظلهت کی رپ ٹٌ  ،ایمٌق کٌ اچٌى ربکھ نل لے

6466

ے مللی كشضے پس  ،ہلئی نن ن لیق کٌمـ ہے
بللائی ٹگ
عٌ لخ  ،قٌعذ کٌ بھی شضنن ربکھ نل لے
رش لعذ صنر ل ٹکقؔ
٭٭٭٭٭

6460

عٌضمش کے ضمشح نے ک ٹٌ دصف رکھٌبٌ ہے

عٌضمش کے ضمشح نے ک ٹٌ دصف رکھٌبٌ ہے
کسنل میك نن ضمشح کے ضلق ىؿ طمٌبٌ ہے
ُ
مبیر کے غف نے نل عٌلف کل شىبٌ ہے
آم ؾرش الہی کل نن غف نے ہالبٌ ہے
َ
ے میك اکلم کل زھالبٌ ہے
آم دصف کے لٌ بچ
آبرھی ہے م طٌلف کی ک ٹٌ ضلصلو آبٌ ہے
ہر کلبٌ نن عٌلف کٌ مٌتف میك ػھمابٌ ہے
طمقٌف چالنؼ میك

آ تسملق کٌ آبٌ

اؽ گسـ ہلا نکلی اتسی کو چالبٌ ہے
طو کی ہري كاشي ک ٹٌ چٌؿ کسابٌ ہے
ک
ے کے بکشك کل ک ٹٌبٌ ہے
ضہراء کے لنچ
ِّ
آم پ ٹٌس کی لذن میك پشبٌبٌ کشھٌبٌ ہے

6461

ُ
ضل مللی کے بٌضك کل بٌبٌ نے ابھٌبٌ ہے
لے لے کے نلاسے کل کٌبرھے نن بھرابٌ ہے
ح ٹذش نے ضل آقٌ کل گلري میك لالبٌ ہے
مٌق قٌطمن ضہراء نے آنکھم ق میك طمٌبٌ ہے
ذشبیق کل نن مٌق نے ػھملے میك ػھمىبٌ ہے
مٌى سے لعـ ركنلق کٌ مٌق نے پ ٹٌبٌ ہے
م بیر

اہـ

اكىر نن پ ٹذ کسابٌ ہے
بٌئی نن چکف چٌکف کٌ کسبـ میك آبٌ ہے

ؼیركق کل و ٹٌد بٌئی ہے اتشٌ پ ٹٌبٌ ہے

ظ
ب
ل
ھ
آم قٌقلو آقٌ کٌ مل میك یشٌبٌ ہے'

ے كقُ اتشٌ ہی نن آبٌ ہے
ہے آح ا ک ٹل
ضلق میك میرً آقٌ کٌ آم ذسف بھرابٌ ہے
نے شطمی سے اعذاء نے تیركق کل لگٌبٌ ہے
چؾ ضلش ضطف سے عو مبیر رکھ ٹٌ ہے

6462

ہلل غہٌرت لی مٌبھٌ کل ک ٹٌبٌ ہے

رپ ٹٌ سے پصبذپُ کے ظلف و ٹٌبٌ ہے

پسہٌف ربك مللی کے میػ الہذي چٌبٌ ہے
بٌقی شم ابذ بؾ نن لل طٌف کٌ لٌنن ہے
ؔ نے ارب سے نن يرپبه ه ٹٌبٌ ہے
شیربك
رؾرت میك ػبلرنه کٌ وچذم بچٌبٌ ہے
٭٭٭٭٭

6463

عٌضمش کل ذصیق پس ک ٹٌ ک ٹٌ گزش گبی
عٌضمش کل ذصیق پس ک ٹٌ ک ٹٌ گزش گبی
ُ
پسرتس میك ذصیق کی رپ ٹٌ ادش گبی
ک ٹٌ اكش امنچٌف

رً م طللـ

کسبال

اتبل کی ىصیك ہی رکھیك ذس چٌ ن طر گبی
ے
بھٌئی کٌ غف ذصیق کے رؿ سے نل نلػھین
ؼ ٹٌس تیري ملت سے عو کی کير گبی
ے ن طر سے جب
رؿ کبلق نن بھٌـ لے بذش ر نکھ
ُ
ے کے رؿ میك اپس گبی
پسػھی ضلاف ئین
اصغر کی قیر پس تہت شكنے ہیك لٌم ربك
ُ
پسپُ میك چٌبذ سی میري صلشت اپس گبی

6464

گھر لُٹ
نل ٹذش

گ ٹٌ ذصیق کٌ ؾرپُ میك ہٌق مگس

اُم ّت

تبی کیسی میلش

گبی

گسرف نن لٌم ربق کے نلبھی ػھري چلی
ُ
اقمذ کے قلب میك ػھري غف کی اپس گبی
ملت آۓ نل ذصیق کٌ ہلتبلق نن بٌـ ہل
اب بؾ غف ذصیق میك لٌـ ك وجر گبی
پسہٌف ربك کے قذملق میك ہل چٌۓ گس قذا
نل چٌف لے قمٌلی کے غقبی نکھر گبی

٭٭٭٭٭

6465

عٌضمش کل ضتبب نے نن ظلف پ ٹٌ رنکھٌ
عٌضمش کل ضتبب نے نن ظلف پ ٹٌ رنکھٌ
ے نن قٌبـ کل دشھٌ رنکھٌ
مٌق چٌۓ کے مین
ے
حىبلب چذا ذس کل کٌبذھے نن دشھٌنے بھ
ُ
ے ىر انلش کل تیزً نن دشھٌ رنکھٌ
ا لک
ُ
ضؽ ہل گ ٹٌ عذمے سے رؾرت کٌ چگس اس رـ
ے میك لگٌ رنکھٌ
تیزم علی اکیر کے مین
ضطمی ہلا رؿ عو کٌ تیر غف رلیر سے
جب چلؼ کل اصغر کے بٌكؽ سے ػھ ٹذا رنکھٌ
ىسے عو نے کس نن ک ٹٌ ظلف ہلا رنکھٌ
اً بھٌئی ظکینن نن ک ٹٌ ظلف ہلا رنکھٌ
ے
ے ننُؔلالنے بھ
ذس ىزلی ئیبی کل مین
ُ
َ
ّؔسی میك پ ٹذھٌ اًکٌ تنہٌ لٌ گال رنکھٌ
ش

6466

ِّ
وچٌر کل چکشا ہے ضبخیركق سے اعذاء نے
تتمٌش نن رپ ٹٌ

میك نن ظلف پ ٹٌ

رن ک ھ ٌ

ے ىر
ے رنکھٌ ضلشه ٹذ نے پ ٹگ
اؽ رف نن ذس
ُ
ؔ
ُ
اس ئی ئی کٌ بللً میك ىر نب نے کھال رنکھٌ
ے چٌنے ہیك بٌبذه کے َش ّ
ؔسی میك
ے لین
ىر پ ٹگ
بٌملس کل اً بھٌئی حىبلس بالء رنکھٌ
ُ
ؔطف ري قٌطمن نے الکل
ىچلس میك رعٌء ہٌ
ذس کل غف ىركش میك ٌؾركػ نکٌء رنکھٌ
٭٭٭٭٭
Click Here To Audio Download
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ؼ ٹٌس علی مللی ح ٹذش کے پ ٹٌشً ہیك

ؼ ٹٌس علی مللی ح ٹذش کے پ ٹٌشً ہیك
ُ
مبیر کے بھٌئی ہیك ح ٹذش کے رىشً ہیك

ؼ ٹٌس کی عٌلف میك ت نی ٹـ كقٌء ہل گبی
کسبـ میك قذاء ہلنے کی ابکی و ٹٌؿ ہل گبی
اکشیر ن فٌري

کی ؼ ٹٌسی ھنه مـ گبی

ننُؔچلؼ ذسق کی ہر مؤمق کل ق طٌء مـ گبی
ے ح ٹؿ کی آۓ ؼ ٹٌس
کسبـ میك شضا لین
ے ہے ذصیق ؼ ٹٌس
ے شضا رً ركق کہن
میك کیس
ہل تف نل علمیرراش لشکس کے میرً ؼ ٹٌس
كاشي ہلنے چٌبٌ ہلق کسنے ہے ؾرض ؼ ٹٌس

6516

ے میك ظکینن ًشکی ضمکھی كہٌق ىئی
ا تن
کہبی ہے خچٌ بٌئی کسنے میك ظلب آئی
رنکھٌ نن گ ٹٌ ؼ ٹٌس سے

ئیبی پ ٹٌسی

ے بٌئی میك لے آلق ه ٹٌئی
ے لگ
ک ہن
ے شف میك نن ضلػ نن كذشت ہے
ؼ ٹٌس چل
نن ذ
ُؔسق ىرابٌ ہے لشکس میك نن غہرن ہے
يير تبی ہٌطف ہے ک ٹٌ ربذبٌ ہهت ہے
رطمق کل اتہیك کے بٌس آنے کی نن دسءت ہے
ے عو قرات اكپس
ًشکی لے ظکینن کی تہنچ
کٌنے ركنل بٌضكق جب للنے ہیك نن ىركش
ًشکی لے لی منن میك تس نن قکس نن کلئی زش
ے پس
ے چلذي ؾیم
اكش اپش ري گھمصً کل تہنچ

6516

ے میك ک ٹٌ چٌؿ دسـ کٌ ہے
ضمضل سشا ؾیم
ؼ ٹٌس ن طر میك ہے ىرػت سے ضل آنے ہیك
بٌضك ہے قلف منن میك ًشکی لے کے آنے ہیك

ِّ
ک
ے ھڑً شكنے ہیك
نے ـیق ظکینن ہے بچ
گھمصً سے گسً ؼ ٹٌس ًشکی نن لگٌ جب تیر
آكاض ري مللی کل

آل چلذي میرً تیر

ے ہے غہٌ مبیر
نلئی ہے کير میري کہن
ے کسكق بؼبیر
نے اتنہٌء غف کی میك نل کیس
ؼ ٹٌس کی دسهت سے ظق لے نن رعٌء شقمٌف
ؔف میك شم نن میػ ہذي ہر آف
ؽخت کے ؾی

ؔ

ُؔس عٌقبت شم مللی عٌلی ہے اتہیك کی لٌف
پ
ق نل پشه عللات راعی اہلل نن ہل قربٌف
شیربؔ
٭٭٭٭٭

6510

ؼیرت تبی چٌف يرنضی ضلاہر ذصیق تبت قٌطمن

ؼیرت تبی چٌف يرنضی ضلاہر ذصیق تبت قٌطمن
ک ٹٌ پ ٹٌبیك کے ضتبب کی ک ٹٌ لٌف ہے
قٌقلوء

ذشیبی

کی

نن

آف

گزشً بٌبٌ تبی صیر کسئی شہی
ُ
ب
مٌق کی مبت ا ھی صیر کسئی شہی
رنکھٌ ضطف

علی صیر کسئی شہی
ػ

اكش ذسق سے ھبی صیر کسئی شہی
َ
ب
ئ
آح رش یش کس ـ کٌ و ٹذاف ہے

ہے

6511

ق ٹـ ؼ ٹٌس کی رھلـ بھملی تہیك
ضطف اکیر كم م طللـ بھملی تہیك
ے اصغر کٌ چلقمـ بھملی تہیك
تنہ
ِّ
ت
ب
م
ے كم ؼصلـ ھملی ہیك
ے بچ
ا تن
ُ
غہرم اپسا ہلا رؿ پستشٌف ہے
ُ
ل
ل
ے ظٌ ملق نے ربٌ
جی ٹٌ رکھ رً ک
ػ
ػ
ھ
ھ
لبی رؿ ه ٹذم ہل گ ٹٌ
لب ی
ُ
ے بھٌئی کل س بخ ک ٹٌ
ے ا لک
لٌ من
وچذً میك طير نے ىر چذا کس ربٌ
ُ
آح رپ ٹٌ ہلئی الکی كپساف ہے

6512

ک
ٹ
ل
ُ
ھ
نلػھم ضتبب سے جب مٌق کی یبی ی
نلػھم ضتبب سے جب کسبال سے چلی

ػ
نلػھم ضتبب سے جب ىر سے چٌرش ھبی
نلػھم ضتبب سے جب شمیلق میك پ ٹذھی
رنکھٌ ذس نے ص فٌلق کٌ طمقٌف ہے
ؾرض کسئی بھی اً مٌلؾ سك المیق
نب گلاشم ہے ل ٹکق نن ہلگٌ غہق
ے ػھمصكق ذصیق کل میك نے کلق
کیس
نے شرا ہلق میك بھٌئی میرا ذضنن بق
چلبی شتبی نن نے گلش لل طٌف ہے

6513

چٌنے مبیر

شپبنء

تبت

علی

لٌم میػ الہذي انکٌ راعی كلی
کس قمٌلی ضل نب سے رعٌ ہے بھلی
ُ
ب
ب
ھ
ا کی غير ہل ؽخت سے بھملی لی

ظق کے رـ سے ؾزا کٌ گلش ٹٌف ہے
٭٭٭٭٭

6514

ؽخب پس رشر ضمیق طػ میك ابؾ من طر ن طر آبٌ
ؽخب ُپر رشر ضمیق طػ میك ابؾ من طر ن طر آبٌ

ذصیق ابق علی کے ق ٹـ کٌ ىخسر ن طر

آبٌ

م
ے اؽچٌب نل ل ٹـ میك شضا ل ٹکس
قذا جب ہل گن
ے اہـ الیبت کٌ لشکس ن طر آبٌ
غہٌرن لین
نن ہنگٌـ غہٌرن میك ہلئی لٌري ظکینن کی
ے ركلہٌ ضلف میك اطير ن طر آبٌ
غہٌرن ل ٹک
ے غمگیك تنچیق اكش ائی ٹٌء جب عو کی گلري میك
بھ
غہ ٹذ ہل کس ضلاق ئی ٹٌ علی اکیر ن طر آبٌ
بھٌ لسضا ؾرش ك کسسی میك  ،پ ٹٌلٌ ػھملے كاى جب
غہ ٹذ ہل کس بذش کے ہٌبھ میك اصغر ن طر آبٌ
ذصیق ابق علی کے چلؼ پس طير لػیك کٌ جب
چال ؾنجر نل ىعو عو کٌ ضلق میك پس ن طر آبٌ

6515

نک ھ ُ ُ
نن من طر ر کس رؿ رؿ لگٌ کس ضلق رش ؾیمن
ے میك نل تس ىخسر ن طر آبٌ
ه ٹٌئی آبٌ ؾیم
غہٌرن جب ہلئی مبیر کی نل چٌؽ آللرم
ضمیق کسبال

میك آم

تیغمیر

ن طر

آبٌ

م
ع
و
ـ بٌپٍ طبب
غف مبیر میك مللی
ؽخب غمگیك ،ؽخب ىجزكق  ،ؽخب ٌض طر ن طر آبٌ
نن نلد ركش  ،مٌپ ٹذ ملپ ٹذ غف کٌ نلعن جب
ه ٹٌنے ہیك نل ضلق کے الؾ کٌ من طر ن طر آبٌ
م

وعـ – بٌپٍ مبیر کٌ لٌبٌ شہے بٌقی
گ
کو ذس سے لسق ایمٌق لذا ارؾر ن طر آبٌ

یمٌئی نے لکھٌ نن يرپبه مبیر کے غف میك
اپس غف کٌ ہر ابؾ ٌضملف کے ابذش ن طر آبٌ

٭٭٭٭٭

6516

ے
ے لگ
ے میك ز ھلن
ے لگٌ رك غہٌق غف کے لٌ بچ
ؾرش گسنے لگٌ قرش ہلن
ے
ے لگ
ے میك ز ھلن
ے لگٌ رك غہٌق غف کے لٌ بچ
ؾرش گسنے لگٌ قرش ہلن
ے
ے لگ
گسـ شتبی نن ذس كقُ مبط تبی گس کے گھمصً سے کسكث بذ لن

بٌر آنے لگٌ
ُ
ج
ے لگٌ
رؿ ال ھن

عو کل ركش تبی مٌق کی آغلش ضانلۓ بٌؽ علی
ُ
ے
ے لگ
ے لگٌ الؾ ز ھلن
ے ضلف تہن
ے لگ
ضطف بھین

غ
غ
تہکی تہکی ہوا ہمی ہمی لعٌ بھربھرائی ضمیك کٌئی ٹٌ آطمٌق
ُ
ک
ُ
ب
ل
چ
ے
ے لگ
ے گی ق ٹلو شذ جب ہلۓ تیر لن
ے تیغ حھن
ے لگ
لٌم ا ھن
ے طير آگے پشھٌ عو نے وچذم ک ٹٌ تس ـػب ہل گ ٹٌ
ک ٹذ ؾنجر لین
ُ
ے
ے لگ
ے ضلف ا گلن
ے غہٌ س بخ ہلنے لگ
ے پش ھن
کلمنء ى الو پش ھن

6561

ے ٌضطفی يرنضی قٌطمن اكش ذسق ائی ٹٌ اكؼ ٹٌ
ے شم گن
رن ک ھ ن
ے
ے لگ
اكش ارھر اصل ٹٌ ىش بٌؽ غہٌ نے س طر يرکبلق سے کچلن
م
آئی ل ٹـ سے نن قٌطمن کی عذا ہٌۓ ئی ٹٌ میرا س بخ پ ٹٌلٌ ہلا
َ
ہ
ے
ے لگ
جب نن بٌلو ه ٹٌ ا ـ تبت غہٌ ؾیٌگٌہلق سے بٌہر نکلن
ے
ے بٌشم گل
ے  ،ابؾ شسی میك بٌبذھے بھ
ہٌۓ آؿ ؼ ٹٌ بغمبلق کے بل
ے
ے لگ
ے بھمؿ سے بٌلق کٌتبل نن چلن
لٌشبٌئیء ضبق الع ٹٌ کے لین
ُ
ب
ب
اس طرػ غف ہی غف اكش ارھر ؼ ٹذ ھی تٹکسی نے تسی قٌبـ ربذ ھی
ُ
ج
چ
ل
ے
ے لگ
ے لن
ے لگٌ ؾیم
ے لگی رـ ا ھن
ے لگی لِ حىن
ىلح ر ھسن
ابؾ ىخسر پ ٹٌ پصـ میك ہل گ ٹٌ رشر کٌ مٌدسا ذس نے بھی نن ه ٹٌ
ے
ے لگ
رؿ نل رؿ سے الذ رشر کی ہے نن چذ ضمضش غف سے تٹھر نگھلن
٭٭٭٭٭

6566

ُ
ے ہیك
علف ضل لے کے آبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن
ُ
ے ہیك
علف ضل لے کے آبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن
ِّ
ُ
ے ہ یك
ؔق کے چٌبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن
ضل ص فٌء ب

ِّ
علمذاشي  ،كقٌراشي  ،قذاکٌشي  ،ك ُؔچذاشي
ُ
ے ہیك
نن نب ضل لٌف بٌبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن
ُ
ے ہیك نب رشبٌ
بجھٌۓ پ ٹٌس ضل نب کی اسے کہن
ُ
ے ہی ك
ضل رشبٌ کل بالبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن
پ ٹذھی جب ًشؾ گھمصً سے دسـ نے آس اؽ بٌبذھی
ُ
ے ہ یك
کو کلئی بٌئی ىبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن

ِّ
ضل ص فٌو ظکینن کی ػھذي ًشکی ،
ُ
نل كم آتسمق تہٌبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس

گسا بٌئی
ے ہی ك
ک ہن

ے نل ک ٹٌ  ،مگس بٌئی نن رً بٌبٌ
اگس بٌضك کن
ُ
ے ہی ك
نن غف ذس کل ه ٹٌبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن

6566

کير بھٌمے ہلۓ مبیر ركصً
ُ
ے ہیك
ے بھٌئی لگٌبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن
گل
ُ
ُ ِّ
ض
ى
نن میػ الذبك کی صلشت میك ا ؼ رغلت ؼ پس
ُ
ے ہی ك
ضل ضمشح كگٌگٌبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن
چٌپٍ رشبٌ

ُؔ
ے نل بٌر
ؔمی پ ٹٌس جب تیري بجھ
ذشٌ
ُ
ے ہی ك
ضل پ ٹٌس اتبی ُؔبجھٌبٌ ہے اسے ؼ ٹٌس کہن
نل کسبٌ

٭٭٭٭٭
Click Here To Download Audio

6560

غف ذصیق میك شك ىجرئی نلاب نن ہے

غف ذصیق میك شك ىجرئی نلاب نن ہے
ُ
طىجھ نن الؾ کل الؾ رش ضلش آب نن ہے

ے کبلق کس کہلق نن دس کل ؾزپص
ے بھ
ذصیق کہن
چذا گلام کو ىکھم میك اتنچٌب نن ہے

ے مہمٌق بھٌ دس مگس اكسمس
ے بھ
امٌـ کہن
ُ
ؼ ٹٌقُ الکی نن کجھ ہل لکی خچٌب نن ہے
ضمیك کل ػھٌص کے بٌللق سے کہبی بھی ضہرا
ِّ
ے کٌ قرش ضلاب نن ہے
ے نن کجھ  ،میرً بچ
ؾٹھ

6561

رکھٌ کے چٌکف کلٌو کل طير نے نن کہٌ
تہق ذصیق کی ضتبب چگس ک ٹٌب نن ہے
ے عو نل رطمق ربك
ضؤاؿ آب ضل کسنے بھ
ے ضلاب نن ہے
ے بھ
لگٌ کے تیر سیف کہن
ػھ ٹٌ کے بٌللق سے ػھرً کل کہبی بھی ضتبب
شرا تس اب نن ہے پسرم نن ہے ن فٌب نن ہے
٭٭٭٭٭

6562
غف

غف

مبیر

میري

میري

مبیر

ضبذگی ہے

ضبذگی ہے

نکٌء اس غف میك میري پ ٹذگی ہے

ظلب ہے چکف ہے اكش بعث بھی ہے

نن غف پسہٌف ربك عو کی ضلسی ہے

ے بھمللق
الع طش کی کیس

کی تش ٹگی ہے

عذاء

نن آؿ

قٌطمن

چگس ہے بٌشا بٌشا ابؾ بذش کٌ

ے میك لگی ہے
ه ٹٌق اکیر کے مین

کير بھٌمے ہلنے ىش اؼی پس

کہٌ عو نے كقٌء کی چٌق گبی ہے

ـػب پشبٌ ہے اصغر تیر کہٌ کس

بذش کے ہٌبھم پس گسرف زھلی ہے

نن بھملے آدسي وچذً میك ہمکل

ے گسرف ػھمکی ہے
ص فٌػت کے لین

ے ذشکل نلسے اکیر
تبی نے رً بھ

كم گسرف س بخ اب ہلنے لگی ہے

نن

ملئی

سے

میرً

الکل

کل

ک ٹٌ

غف مللی میك ئی ٹٌ ہے نل کلپس
ؽخب لٌکس

تیري شیرابگی ہے

٭٭٭٭٭

قیهت

ملی

ہے

6563

َ
غف مبیر میك اً الؾ تہٌنے كالے
َ
غف مبیر میك اً الؾ تہٌنے كالے
تہیك آتسمق ہے تیري نگھڑي پ ٹٌنے كالے
ے کل رعٌء
ے ر تن
آئی ہے چلذ سے ضہراء بجھ
چٌف ضہراء کی اً ىچلس کل شچٌنے كالے
تیرً كعذً نن میك ضم چٌف سے قربٌق چٌلق
ابؾ كعذً نن بھرً گھر کل ل ٹٌنے كالے
تہر نن ضمنے ہل ؼ ٹٌس ہے تنہٌ ىركش
ابھم اعذاء ہے سیف لٌم نن زھٌنے كالے
صیر نن تیرً چذا شكبٌ

چذائی لسضي

ىش اکیر کی صعیفی میك ابھٌنے كالے

ِّ
ے کٌ
ے ػھ ٹذا گال بچ
گھمپِ بٌئی کے لین

ک ٹٌ سیف نل نے ک ٹٌ تیر چالنے كالے

6564

ے چگس گلسے کل
نن تیرا ہی بھٌ چگس ا تن
تنہی سی قیر میك ہٌبھم سے لالنے كالے
طير ؾنجر

کل

ہ ٹٌ

نلعو گو

اقمذ سے

ىر ػھکٌنے ہیك ابھی كعذم تٹھٌنے كالے
ُ
ت
اهت چذ کی ص فٌػت کی گھڑي آ ہنجی
ىر تسچذم ہلنے ىر اپ ٹٌ ک ٹٌنے كالے
ىر تیزم تہیك تیعٌـ ىنے ہے ذصیق
ذسر بؾ بٌقی ہے قرآف ه ٹٌنے كالے
لٌم میػ الہذي مغملـ غف ىركش میك
آم کے بغرك سے ىخسر ہے ابھٌنے كالے
ہف عالمل کے بھی آ تسمق نن کسـ قرمٌل
َ
اؽ عذپس الکل کٌ اً مللی پ ٹٌنے كالے
ے غہٌق کے لٌکس
ؔ
ے سٹھی ش سن
نلث چٌئی ٹگ
اؽ تہیك آتسم ق لذا کٌـ ہیك آنے كالے
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6565

غف کسبال ہے رؿ میك اكش مٌتف ذشی ٹٌ

غف کسبال ہے رؿ میك اكش مٌتف ذشی ٹٌ
ُ
ے ہل غف ذشی ٹٌ
اسے ركىرا اكش ک ٹٌ غف ذس
کـ ائی ٹٌء کل لے کس آۓ كم ؾیف يرلـ
کسب ك بال میك رنکھٌ ضل تہٌ رـ ذشی ٹٌ
ُ
ے چلذ الکل نے لؾ اؽ الؾ کے نن ركلُ
مل
مبط تبی کس ہر رـ نل بٌ رـ ذشی ٹٌ
ل
تشییف اكش لشـ ہے نن الؾ آب کلپس
آب ن فٌء ہے نن آ تسمق نن ہی ضيزـ ذشی ٹٌ

6566

نن تیرا ہی ضلعلو ہے اکیر کل نلنے بخسی
كقُ غہٌرت بٌبٌ کی كم چٌتف ذشی ٹٌ
م
ے ہیك جب ذشی ٹٌ
میػ الہذي وعـ کہن
ب
ے ذشی ٹٌ
ے ھم
ے ا تن
نل الؾ بھر نن کیس
ہے بذاء بٌ ذشی ٹٌ ہر ضمق پ ٹٌ ہے مٌتف
ے ہی مللی نن پسطف ذشی ٹٌ
ہے بل ٹذ بجھس
طمؿ ن فٌء ہل عو کی ؽخت کے لٌبھ راتف
ہے چالضن ہر رعٌء کٌ اكش مٌتف ذشی ٹٌ
ہل لٌبھ لٌم ربك کے ضہیر ضبٌشت ىركش
تہی آشضك ہے رؿ کی بخسم ہمیك ذشی ٹٌ
٭٭٭٭٭

6561

ے ہر ابؾ سے میك نے لصلش ہلق
قرمٌنے بھ
ے ہر ابؾ سے میك نے لصلش ہلق
قرمٌنے بھ
شكظق ہیك تف نن ذسف تیمیر کٌ نلش ہلق
قٌىلق سے نے ضلاس ہلق ضطملق سے ضلش ہلق
ىضـ ہے اس کٌ بٌس کو تیرپٍ سے ركش ہلق
بٌئی بھی پ ٹذ ظلف ك سیف کٌ كىلش بھی
میرا

گ ٹٌم بھی

کلئی

میرا

لصلش بھی

ػ
رشبٌ کل تف نے ھق ل ٹٌ میك نے کجھ کہٌ
بٌئی رکھٌ رکھٌ کے پ ٹٌ میك نے کجھ کہٌ
راغ اکیر ضلاق کٌ ربٌ میك نے کجھ کہٌ
اؽ نے ضبٌق کل ق ٹـ ک ٹٌ میك نے کجھ کہٌ
عٌپس ہلق ُپرربٌش ہلق میك کینن كش تہیك
بٌشك میرً يزاح میك

واہلل

ىر تہیك

6566

ے تف نن بٌلگے
اؽ رك گھڑي کے بعذ ىجھ
نلق تیزً بٌف بٌف کے کس پس لگٌلگے

وح کہو رك كقُ س بخ بھی بٌئی باللگے

ے چلؼ نن ؾنجر چاللگے
بٌ میرً ضم کھ
میك نلاعو ہلق رپ ٹٌ گلام ہیك

اقمذ کٌ

بھمکٌ ہلق اكش

پ ٹٌلٌ

بٌئی نن ظٌلملق
ے
مین

نن

گ س ن ے نن

ہلق رشبٌ گلام ہے

بالبٌ

نے

تیزم مٌشا

گسابٌ

چٌؽ نل رم

پ ٹٌبٌ

ذصیق کل
ذصیق
ذصیق

کل
کل

بھی ظلف کی نن چذ کو ؿش آبٌ ذصیق کل
ضلاہر ہی کٌ چگس بھٌ نن نے آۓ کـ پشي
ے سے پ ییبی ہلئی ضتبب نکـ پشي
ؾیم

٭٭٭٭٭

6566

قلؾ الخصیق بکسبالء ؽجراء میك ہیك شكاق

قلؾ الخصیق بکسبالء ؽجراء میك ہیك شكاق

ي بنك ْربلء
ي بنك ْربلء فُل ُ
فُل ُ
ْك الْ ُحس ْ ن
ْك الْ ُحس ْ ن
ُ
ذس قلؾ کٌ ابھٌبٌ ہے ؼ ٹٌس نے تشٌف
ذس قلؾ کے ہیك اکیر ك اصغر سے بٌر بٌف
اس قلؾ کے بچٌنے کل اؽچٌب نے ري چٌف
اس قلؾ کے پسہٌف ربك ہیك آح نگہ ٹٌف

افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي

6560

ملؾ الخصیق بکسبال

نے نن پ ٹٌ

ربٌ

ي بنك ْربلء
ي بنك ْربلء ُمل ُ
ُمل ُ
ْك الْ ُحس ْ ن
ْك الْ ُحس ْ ن
بٌقی لذا ہے ملؾ غہٌرت ذصیق کٌ

ذس ملؾ نن للتمٌق کی لٌہی قذاء قذاء
بـ بھر میك دس کل جیبی ذس نے پ ٹٌ ربٌ
كاشج كم ملؾ کٌ ہے دمحم عو

ضمٌق

افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي

6561

تشؾ الخصیق

بکسبال کیسی بھی پ ٹذگی

ي بنك ْربلء
ي بنك ْربلء ُن ْس ُ
ُن ْس ُ
ك الْ ُحس ْ ن
ك الْ ُحس ْ ن
ضطمی حبیك ذصیق کی وچذً میك جب ػھکی
پسہٌف ربق

مللی

کی چٌطر رعٌء ہلئی

راعی سے كم رعٌو ذشیبی

ہمیك

ملی

بٌقی شہیك نن مللی کسك تشؾ نن ہر آق

افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي

6562

ًشؾ الخصیق بکسبال سے مہکٌ شہیك طمق

ي نبك ْربلء
ي نبك ْربلء نم ْس ُ
نم ْس ُ
ك الْ ُحس ْ ن
ك الْ ُحس ْ ن
بٌ نن ًکٌ ؾبلط كم بٌبٌ سے ذضنن بق

ىعو بھٌ ذس کٌ چٌؽ نن نے گلش ك نے کلق
مہکٌ گ ٹٌ كم بٌ اہـ ؾزاء کے كم چٌ ف ك بق
كم ًشؾ سے پسہٌف ربك مہکٌۓ ہر ٌکٌق

افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي

6563

ابک ٹؾ کٌ کہو کے ہف شہیك مللی نن الؾ بٌش

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
اقذبؾ کٌ کہو کے ہف شہیك مللی کے چٌق پ ٹٌش
ملىبٌ

ملىبٌ

نن يرپبه

کی عذابیك ري بٌش بٌش
ىرنمو کسً

پشھکس نن يرپبه کل

اپ ٹٌ تیڑا

بجھٌل صػ

بٌش
هعٌق

افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي

6564

ابک ٹؾ کٌ

ملىبٌ ہے بذاء پسہٌف ربك

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
اقذبؾ

ملىبٌ ہے عذاۓ پسہٌف ربك

ک ٹٌ لٌف کی ارا ہے شلٌۓ پسہٌف ربك
ہف نل قذاء نن لٌف قذاۓ پسہٌف ربك
مبیر کے قذائی کی بٌقی شہے نن لٌف

افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي

6565

شکھ ٹٌ چذابٌ مللی کل اس غف میك نل ضلاق

م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي
ؾرش ؾزاء نن ذسر بؾ مللی ہل نلعن ضلاق
ے ئیٹھ کے مٌتف کسبك غہٌق
قذملق میك ا بک
اكش ملىي الخصیق ہی کہبی شہے ضبٌق
ؔ بعبلران کٌ چٌعـ تہی ہے چٌق
لٌکس

افْ ند ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي

ا ْب نك ْيك م ْوَلي الْ ُحس ْي
م ْوَلي م ْوَلي الْ ُحس ْي
٭٭٭٭٭

6566

ے ذصیق
قٌقلو اب کسبالء میك لے کے آئی ٹگ

ے ذصیق
قٌقلو اب کسبالء میك لے کے آئی ٹگ
ے ذصیق
ے گھر کل ل ٹٌئی ٹگ
ابؾ كعذً کے لین
قیر میك نےـیق ہے نن ضمخ کس ہی تنچیق

ُ
ے ذصیق
کیسی کیسی ًصکلیك شف میك ابھٌئی ٹگ

بٌضكۓ مبیر کے بٌضك نن ہلگٌ كاش جب
ے ذصیق
ے لسضش ہٌبھم کی پٍ شكؽ بٌئی ٹگ
کیس
آدسي جب آپ ٹگی شف سے بذاء ؼ ٹٌس کی
ے ذ صی ق
بھمکسبك کھٌنے ہلۓ ىسے نن چٌئی ٹگ
ے مللی علی ًصکـ کشٌء
ے اب آ تن
آ تن
ے ذصیق
ے میك ىئی ٹگ
کس طرد ىش ضلاق ؾیم
رك تہر میك کس طرد کینن پ ٹٌم ہل چٌتنگٌ
ے ذصیق
شام میك نن ضمخ کس آ تسمق تہٌئی ٹگ

6501

ے
آ شہے ہیك ذس طرد بھمى بھال کینن لین
ُ
ے ذصیق
ے اس كقُ ک ٹٌ ھيرام چٌئی ٹگ
چٌئی ٹگ
ے بٌئی بالنے پ ٹٌسے اصغر کل غہٌ
ىۓ بھ
ے ذصیق
قیر میك بھی ہٌۓ پ ٹٌلٌ ہی ل ٹٌئی ٹگ
سہق میك آغلش بٌنل اكش ن طر چلقمـ پس
ے ذصیق
ے میك ک ٹٌ منن رکھٌئی ٹگ
ے ہیك ؾیم
ضم ؾن
ؾرش پس کہراـ

ہلگٌ

بٌ ذشی ٹٌ

بٌ ذصیق

ے ذصیق
وچذم ضؼ میك جب اپ ٹٌ ىر ک ٹٌئی ٹگ
ىچلس ك كفظ میك آبٌ چکف تیرا لٌم ربك
ے ذصیق
ہے كسف قرمٌف ہف ىر پس دشھٌئی ٹگ
ؔ کل تیرً لٌبھ ہی میػ الہذي
ہے ن لیك لٌکس
ے ذصیق
رنکھ ٹٌ کسب ك بالء بھر سے بالئی ٹگ
٭٭٭٭٭

6506

قیر

پ ٹٌ شہے ہیك ذصیق

اصغر

پ ٹٌ شہے ہیك ذصیق

اپ ٹٌ رؿ آضمٌق شہے ہیك ذصیق

ے ہیك مالبکت ػھؾ کس
رن ک ھ ن

کس کل گلري میك ى شہے ہیك ذصیق

ابھم ػھملے سے ىخسق چلكت

شف میك تف کل لال شہے ہیك ذصیق

ًشلمٌق ہے

ربکھ قرآق کل ى شہے ہیك ذصیق

شکھ کے اصغر کل تنہی پسپُ میك

كضف ایمٌق پشھٌ شہے ہیك ذصیق

ذسر بؾ کسبالء کی گلري میك

تف کل اصغر لال شہے ہیك ذصیق

ػھذ گ ٹٌ اب گللۓ اصغر بھی

ىر ک ٹٌنے کل چٌ شہے ہیك ذصیق

م
بٌشم بٌشم مال کے ل ٹـ میك

پسا قرآق ه ٹٌ شہے ہیك ذصیق

قیر

دسملو

کسبالء

اصغر

اگس

نل

بٌض

کس

ِّ
م فذش

پس

تیرا شپبن پشھٌ شہے ہیك ذصیق

٭٭٭٭٭

6506

قیر اصغر نن مٌرش نکٌشي گھر چلل لٌـ ہلئی ہے اصغر
قیر اصغر نن مٌرش نکٌشي گھر چلل لٌـ ہلئی ہے اصغر
چٌؽ پس ئی ٹذ آپ ٹگی کبلق کس گھر چلل لٌـ ہلئی ہے اصغر
بھٌ گبی تیري صلشت ضمیك کل  ،لے ل ٹٌ میرً لخت چگس کل
نن نن ضمچٌ کے شكپ ٹگی مٌرش گھر چلل لٌـ ہلئی ہے اصغر
چلبی شتبی نن ضطمی گال ہے  ،ـیق آتنگٌ کبلق کس اً چٌئی
ضمنے ؾنگـ میك تسبی تشٌئی گھر چلل لٌـ ہلئی ہے اصغر
تیر گسرف سے کبلق کس نکٌللق  ،اب نل منکٌ زھال ہے ت مہٌشا
یمکل گلري میك کبلق کس ابھٌلق  ،گھر چلل لٌـ ہلئی ہے اصغر
٭٭٭٭٭

6500

ے كپساف ػھمى ہل گ ٹٌ
ق ٹـ اصغر ہل گن
ے كپساف ػھمى ہل گ ٹٌ
ق ٹـ اصغر ہل گن
ے كپساف ػھمى ہل گ ٹٌ
مٌق کے ہے ہے بیق بھ
اب کہٌق بٌلبگی بجھکل گلر کے بٌلے میرً
اً علی اصغر میرً كپساف ػھمى ہل گ ٹٌ
للشبٌق رً کے میك اب کشکل لاللق ہے سیف
ے كپساف ػھمى ہل گ ٹٌ
تف نل ؾنگـ چٌ تس
ہر گھڑي کہبی ہلئی چٌئی ہلق ػھملے کے قرپٍ
ے كالے میرً كپساف ػھمى ہل گ ٹٌ
ػھم لن
ہل کہٌق آكاض رك اً میرً رلیر میرً ىؿ
ے كپساف ػھمى ہل گ ٹٌ
کس چگو تف چٌ تس
٭٭٭٭٭

6501

قربٌق گو ضؼ میك بھٌئی کٌ نلق ہٌبھ پ ٹٌبٌ ضتبب نے
ن

قربٌق گو ضؼ میك بھٌئی کٌ نلق ہٌبھ پ ٹٌبٌ ضتبب نے شام ضؼ
ن

آعٌض پ ٹٌبٌ ىركش نے ابچٌـ پ ٹٌبٌ ضتبب نے
ے
ے بھٌئی کے اُمّت نن قذا ہلنے کے لین
رك ىؿ اگس بھ
ِّ
ے بھی وچٌبٌ ضتبب نے
ے رك بجلق کل ا تن
يرنے کے لین
كاق اکیر ك اصغر کٌـ آۓ بٌق غلف ك دمحم کٌـ آۓ
ضل صیر رکھٌبٌ ىركش نے كم صیر رکھٌبٌ ضتبب نے
ے غف میك پساپس بھٌئی تہق
بٌ ـؾر اکھیر ىضمق بؾ بھ
ُ
واہلل مگس بھٌئی کٌ بھی اؽ راغ ابھٌبٌ ضتبب نے
ىركش نے تبی کے لي ظمق میك تیعٌـ عذاقُ تہنچٌبٌ
ے میك قرآف ه ٹٌبٌ ضتبب نے
رپ ٹٌ کل علی کے لہچ

6502

نن بٌئیء ضہرا بھی ابکل پسرً کی ص فٌظت ىضـ بھی
چٌرش نن شہی نل غہرً کل بٌللق سے ػھ ٹٌبٌ ضتبب نے
ُ
جیبی بھی ٌعٌپٍ پشھبی گبی ا تبی ہی ؼ ٹٌرت پشھبی گبی
ہر بٌش ضبٌق پس لکس شہٌ پس لکلي نن ىبٌ ضتبب نے
بھٌئی نے ک ٹٌ کس ىر اپ ٹٌ  ،چٌرش کل

ل ُٹا

کس ضلاہر نے

الالـ بچٌبٌ ىركش نے ایمٌف بچٌبٌ ضتبب نے
بذ کليش اعذا کی ضل بھی بجھ چٌۓ دساغ ربق چذا
ے سػنن سے بچٌبٌ ضتبب نے
ے ذس
ےگٌ کیس
كم نلش بجھ

٭٭٭٭٭

6503

ک
ھ
قلب تسر سے مللی پسػھی نن ینچ ٹٌ
ک
ھ
قلب تسر سے مللی پسػھی نن ینچ ٹٌ
ک
ھ
بھٹ چٌتنگٌ کلنخن پسػھی نن ینچ ٹٌ
ُ
اهت کی نے شؼی سے گھٌبـ ہے رؿ ابھی
ک
ھ
پشه چٌتنگٌ نن عذمو پسػھی نن ینچ ٹٌ
لی ٹٌ ہلا ہے بھـ سے اکیر کٌ رؿ چگس
ُ
ک
ػ
ابلنگٌ ضلق کٌ رشبٌ پس ھی نن ھینچ ٹٌ
مٌبٌ امٌـ ضؼ ہل ل ٹکق بذش بھی ہل
ک
ھ
چٌق ضمض ہے نن لىخن پسػھی نن ینچ ٹٌ

6504

پَ پَ پ ٹؾ شہے ہیك آ تسمق ضل آبکھ سے

ک
ھ
ہلگٌ ضمیك میك لسضم پسػھی نن ینچ ٹٌ

ہيرام تیرً گسبٌ ؾبت میك ہے تبلؿ
ک
ھ
مٌرش کل ہے ابذتشو پسػھی نن ینچ ٹٌ
م
ہل الؾ بٌش راعی وعـ نل ؾبت ہے
ظق کس قمٌلی نلعن

ک
ھ
پسػھی نن ینچ ٹٌ

*****

6505

ق ٹذ چٌنے

ق ٹذ چٌنے

میك نن اضلاؿ شقنه ہلگٌ

میك نن اضلاؿ شقنه ہلگٌ
ذسف پس آب میك بٌبٌ کٌ ہی غہرم ہلگٌ

يشک ٹٌق لے کے کسی کلنے میك شكئی ہلگی
اكش لبلق نن میرً بٌبٌ میرً بٌبٌ ہلگٌ
ے ؟
ے ہل ب گ
کہو شہی ہلگی کو بٌبٌ میرً کیس
رؿ میرا کہ ٹٌ ہے کو چٌؿ نن اػھٌ ہلگٌ
ے مللا رك کلئی
میرً م طللـ بذش سے ىجھ
ہٌق ! کسی نے نل میرً بٌبٌ کل رنکھٌ ہلگٌ
ظق کے بٌلو نن کہٌ ہلگٌ صفی نے ىل
ضلق بھرا لٌم کٌ ىر طشت میك شکھٌ ہلگٌ
لے کے ىر آۓ ضل ُج ّدام جیس چٌنے میك

ىر کے اطراػ میك اؽ نلش طمک ٹٌ ہلگٌ

6506

ے ہٌبھمق میك كم ىر لے کے نن کہبی ہلگی
تنہ
نلق گال کس نے میرً بٌبٌ کٌ کٌبٌ ہلگٌ
اكش آہضنن سے بھر گلر میك ىر کل شکھ کے
ضلق بھري ضلقمق کل غہرً سے ہ ٹٌبٌ ہلگٌ
ے
ے ہلتبلق سے كم لٍ بٌبٌ کے ضلمے ہل بگ
ضم کھ
ضلق میك پس بٌللق کل ہٌبھمق سے میلاشا ہلگٌ
نللی ہلگی

کو سشا آ نکھیك نل کھملل بٌبٌ
ُ
كشنن رـ میرا ابھی چلؼ میك شک ٹٌ ہلگٌ

ُ
کہو کے نن لٌتس شکٌ ہلگٌ شقنه ئی ئی
اكش ىخسر

کٌ طمٌق ق ٹذ

میك پسبٌ ہلگٌ

آقٌ میػ الہذي جب بھی نن پ ٹٌق کسنے ہیك
کلف ہلگٌ

اً ذشٌمی ضل نن شكبٌ ہلگٌ

جب آبٌ ہلگٌ ىر لٌم طشت کے ابذش
ُ
لبٹ کے اس سے شقنه نے رـ ربٌ ہلگٌ

6511

صعلپبیك نن ہلئی شام اكش ضبذاق میك
ذشٌمی اكش چذا
*****

چٌنے

ک ٹٌ

ہلا ہلگٌ

6516

ق ٹذ سیف سے ػھٹ کے ضل ضتبب كطق چلی
ُؔػھٹ کے ضل ضتبب كطق چلی
ق ٹذ سیف سے
نللی لبٹ کے قیر سے بھ ٹٌ تہق چلی
کھمکے یمٌـ کینن کل نن ذضنن بق چلی
ے لے کو تشٌف شظق چلی
بٌضك نن ا تن
ے رشبٌش عٌـ میك
ق ٹذي پ ٹٌ کے لے گن
ِّ
بھ ٹٌ میك بھر کے آئی ہلق بٌضاش لٌـ میك

ِّ
بھ ٹٌ كطق کل چٌئی ہے نن غف کی نی ٹلی

ے لالـ آدسي
لنجین
ِّ
بھ ٹٌ نن منن  ،رکھٌنے کے قٌبـ تہیك شہٌ
بٌ لٌم

کسبالء

آئی بذاء نن قیر سے چٌمظ تیرا چذا
شكضے نن بٌبٌ چٌف کے قربٌر

ک حنبل

نل پ ٹٌس میري بٌر

ک حنبل

بٌئی تبل

6516

ىخسر ابھٌ ضل

ضمش

ق ٹٌهت ہلا پ ٹٌ

تہنچٌ تبی کے شكضے نن تبلكق کٌ قٌقلو
ُ
ے پشھے نن بٌ
صغري بھی لٌبھ لٌبھ بھی ا بک
شكضے نن چٌکے بٌبٌ کے ضتبب نے نن کہٌ
بٌبٌ لالـ

ے غف
لنجین

کی ه ٹٌئی ہلق

پسرتس میك ذصیق کل میك کھمکے آئی ہلق
پسػھی سے ہف مینن تیمیر ہلا غہ ٹذ
ؼ ٹٌس ابق
مہمٌف

لٌقی

ِّ
میرا ُؔدس

کلپس
رىكش

ہلا

غ ہ ٹذ

ہلا

غ ہ ٹذ

تس اتنہٌ نن ہے کو بھرا گھر ہلا غہ ٹذ
تبلكق کے لٌبھ قٌقلو لٌىش آۓ ہیك
ؔيرركق میك ؾرػ عٌبذ تتمٌش آۓ ہیك

6510

ے ظٌلف کشٌکشٌق
کسکے اشیر لے گن
ِّ
وچٌر کل تہ ٹٌئی لعیبلق نے تیڑبٌق

بٌبٌ ہمٌشً بٌضك نے ہےّؔ
شسی کے تشٌق
بٌبٌ پ ٹٌبیك ک ٹٌ ضل ہلئی ہف نے وجی ٹٌق
ے ضطف ابؾ بق بٌش بٌش پس
ىکھم بھ
ركصاۓ گھمصً طير نے بھٌئی کی ىش پس
صغري نکٌشي عٌؾبل بھی ٹٌ ہے رؿ میرا
ے سشا
اصغر کہٌق ہے چلذي پ ٹٌرك ىجھ
ک ٹٌ ىجھ سے كم ص فٌ ہے ضل اب بؾ تہیك مال
اـ شبٌب شكنے لگی اكش نن کہٌ
ُ
اهت نے میرً بٌبٌ کی قربٌف ہل گ ٹٌ
كم دسمال کے تیر سے نے چٌف ہل گ ٹٌ

6511

ِّ
آۓ دسـ ىرا میك ضل وچٌر بٌنلاق
رنکھٌ کو شك شہی ہیك عو ربك کی پ یی ٹٌق
کہبی ہے ہٌۓ لِ گ ٹٌ ؾنگـ میك کٌشكاق
تطمـ چٌملش آگے تہیك ظٌقُ پ ٹٌق
پسبٌ بھٌ ظق ك اتس میك مٌتف ذصیق کٌ
ے نن کٹھی غف ذصیق کٌ
رطمق و ٹٌ لک
٭٭٭٭٭

6512

ق ٹذ سے ہل کے شہٌ قیر نن آبٌ ضتبب
ق ٹذ سے ہل کے شہٌ قیر نن آبٌ ضتبب

ىجرئی لٌبھ ظکینن کل بھی ىبٌ ضتبب
َ ِّ
ت
ے
اكتبل نن شام میك گس تف کل اسپُ ہنچ
صیر نل نب کل میرً گھر میك پ ٹذھٌبٌ ضتبب
قیر پس بٌبٌ کی گس آة کٌ چٌبٌ ہلً
لکليء کسب ك بال لٍ نن نن ىبٌ ضتبب
ػھمص چٌبٌ ہلق میك ابؾ شات کی پ ٹٌہی تبلا
ُ
ے رامق میك لذا ابکل ئیٹھٌبٌ ضتبب
ا تن
شطف کھٌ کس کلئی نے شطف ضل رنلً بٌئی
ے تف میري ظکینن کل بالبٌ ضتبب
تہل

٭٭٭٭٭

6513

ق ٹذي ہلق میك بٌبٌ چٌف  ،اب غہٌہزاري کہٌق

نن اپ ٹٌ كم گھر ہے نن اپ ٹٌ مذپبن
كم نن ہی خچٌ کی ت مہٌشا كم مینن
نللل چذاشا تف ہل کہٌق میك کہٌق ؟
ق ٹذي ہلق میك بٌبٌ چٌف  ،اب غہٌہزاري کہٌق

ذس رف سے تف سے چذا ہل گبی ہلق
رنکھم نل بٌبٌ میك ک ٹٌ ہل گبی ہلق
ُ
ادشا ٌکٌق ہے شہبی ہلق اب میك غہٌق
ق ٹذي ہلق میك بٌبٌ چٌف  ،اب غہٌہزاري کہٌق

کہبی نن بھی رنکھم نن چٌل

بٌبٌ

پسس کھٌلك ىجھ پس پسس کھٌل بٌبٌ
ے ہل ىجھ پس گسا آطمٌق
تف ک ٹٌ گن
ق ٹذي ہلق میك بٌبٌ چٌف  ،اب غہٌہزاري کہٌق

6514

ے ہی تیزً نن تف آۓ بٌبٌ
جیس
ے تہت کھٌۓ بٌبٌ
میك نے طمٌ بچ
ُ
ب
شذشٌش پس ہے ا ھی بؾ سیف کے تشٌق
ق ٹذي ہلق میك بٌبٌ چٌف  ،اب غہٌہزاري کہٌق

مٌنگٌ

کبیزي میك بٌبٌ کسی نے

بھینکٌ میري طهت عذٌو کسی نے

پ ٹذؿ چلی ہلق کٌتبلق کے میك رشو ٹٌق
ق ٹذي ہلق میك بٌبٌ چٌف  ،اب غہٌہزاري کہٌق

ے آل
ے کل ہف سے چل
ملن

بٌبٌ

بٌش غہرم رکھٌ چٌل

بٌبٌ

ابؾ

اً پ ٹٌشً بٌبٌ بھر ہف کہٌق تف کہٌق
ق ٹذي ہلق میك بٌبٌ چٌف  ،اب غہٌہزاري کہٌق

٭٭٭٭٭

6515

ے میك ح ٹٌؿ لعٌ نن بھٌ
کٍ عو کل شا سن

ے میك ح ٹٌؿ لعٌ نن بھٌ
کٍ عو کل شا سن
ؾبت کی شام بھی صنر کسبال نن بھٌ
اً طير نلنے س بخ میك بھري ػھري کہٌق
اقمذ کی نلعو گٌم بھی عو کٌ گال نن بھٌ
شانلق کل آئی ق ٹذ میك کبلق کس تہق کل ئی ٹذ
ُ
ىعو کسی غہ ٹذ کٌ شف سے ابھٌ نن بھٌ
ضبخیر بھی بچٌش بھٌ تیڑي بھی طمؼ بھٌ
ے شف میك ک ٹٌ نن بھٌ
تتمٌش کسبال کے لین

6516

ہلنے ہی طہر نلث گبی لٌم کی کير
ہنگٌـ صنخ بھٌئی سے بھٌئی چذا نن بھٌ
اصغر کے لٌبھ تیر سے ضطمی ہلۓ ذصیق
ے سے عو کٌ ضل بٌضك چذا نن بھٌ
ے گل
تنہ
رضمبك کل آق ٹٌب نن آبٌ نن کبلق گہق
بھر ک ٹٌ بھٌ بعذ لٌم ضل ٍہر چذا نن بھٌ

٭٭٭٭٭

بھٌئی

6521

ُ
کی ٹٌ رؿ ضتبب کل اعذاء نے شىبٌ ہے
ُ
کی ٹٌ رؿ ضتبب کل اعذاء نے شىبٌ ہے
ُ
ىر کٌث کے بھٌئی کٌ رکھ ٹٌ کل رکھٌبٌ ہے

ُؔ

ضہراء نے ه ٹٌ بھٌ ضل كم کسبٌ رـ شرػت
مٌق چٌئی نے ہٌبھمق سے بھٌئی کل تہ ٹٌبٌ ہے
کلئی بھی تہیك بٌكش  ،رؿ بھٌـ کے ضتبب نے
م طللـ پسارش کل گھمصً نن تٹھٌبٌ ہے
لٌنلق کل ػھ ٹٌ ىر سے  ،ؾیملق کل چالبٌ بھی
پ ییبلق کل نے چٌرش بللً میك بھرابٌ ہے
ے بھی
گٌللق نن ظکینن کے مٌشً ہے طمٌ بچ

ُ
ػ
رش ھیق کے کٌنلق سے نے تس کل ه ٹٌبٌ ہے

نے ىر تیرً ىسے کل نن ػھمص کے چٌلبگی
قربٌر نے ضتبب کے کہراـ ىچٌبٌ ہے

6526

اً میرً كطق كاللق میك گھر میك نن چٌلبگی
ِّ
امٌق کے بھرً گھر کل اعذاء نے ضل زھٌبٌ ہے
ک
ھ
ی
ے سے ه ٹٌق نجی
ے کے مین
اؽ بٌة نے ئین
اكش ىعو كم رلیر کٌ کٌبذھے نن ابھٌبٌ ہے
كپساف ہلا ػھمى اكش گلر ہلئی چٌلی
مؼصلـ کل پسپُ میك مللی نے لالبٌ ہے
ے  ،كم غلف ك دمحم کل
ے بھ
رك چٌبذ سے ئین
ضتبب نے پسارش نن ضم چٌف سے كاشا ہے

ِّ
امٌق نے تہالبٌ بھٌ  ،ہٌبھمق سے کھالبٌ بھٌ

بٌضكق میك بال ئی ٹٌ كم ضلق میك تہٌبٌ ہے
م
ے عو ربك نے
ے ہلۓ ل ٹـ سے کجھ کہن
لین
ضتبب کی طرػ رنکھٌ اكش ہٌبھ ہالبٌ ہے

ُ
رکھ ٹٌ نے نلق رنلصھی سے رنکھٌ کو ستمگس نے

وچذً میك پسارش کٌ ىر بق سے ابٌشا ہے

6526

م
ع
و
ـ کے
ہر آم کے بغرً نے ملىبٌ
مٌتف کی بجھٌئی صػ اؽ ذسر ابھٌبٌ ہے
اً عٌلی قذش تیرً ہر الؾ کے ن طرً پس
غف ضلاشكق نے الکلق کٌ اؽ رشبٌ تہٌبٌ ہے
مبیر کٌ نن راعی بٌ ذسر شہے بٌقی
تس تہی رعٌء ہر رـ ہر لٍ نن چذابٌ ہے
ے کل رعٌء لٌکس
مبیر کے وچذً کی لین
ہف نے نل لذا وچذم مللی کل بچٌبٌ ہے
٭٭٭٭٭

6520

کجھ ىصیك اتسی رنکھی ذس پس کلق تہیك بھٌ
کجھ ىصیك اتسی رنکھی ذس پس کلق تہیك بھٌ
تیركق سے ضل بچٌ ہل کلئی بھی بق ت ہیك بھٌ
ابؾ ابؾ بھمؿ رنکھٌ بھی ىرذ ذشکی تبی
اتشٌ کلئی تہیك بھٌ ضل ضلق میك پس تہیك بھٌ
ابؾ ىش اتسی رنکھی بھٌ ذسف بکشً بکشً
غہرا پ ٹذھٌ بھٌ ىر نن اكش بق نن ىر ت ہیك بھٌ
کہبی بھی ضلر ضلائی ابؾ ىش نل ضلاق پس
ابھٌشكاق پسس بھی نلشا ابھی تہیك بھٌ
رق ٹٌبیك کلف ىصیك ىنے کلق کہٌق سے
شف میك پشي بھی ىصیك كاشث کلئی تہیك بھٌ
کسکے ضؤاؿ بٌئی

اصغر

نے تیر کھٌبٌ

پ ٹٌلٌ گ ٹٌ غہٌق سے بٌئی مال تہیك بھٌ

6521

ابؾ نے كطق کل اتشٌ ل ٹٌ ہے کسبالء میك
رپ ٹٌ میك گھر کسی کٌ اتشٌ ل ٹٌ تہیك بھٌ
ِّ
ے
اہلل شً کسبالء میك كم ػھمنے ػھمنے بچ
ُ
بٌئی نل بھٌ كہٌق ل ٹکق ابکل مال ت ہیك بھٌ
ے رن ک ھ ٌ
ؔس کسبالء میك نن ظلف ہمن
ال ٹٌ
لٌشا غہٌق بھٌ رطمق اپ ٹٌ کلئی تہیك بھٌ
٭٭٭٭٭

6522

کسبال آ کے نللی نن ضتبب
کسبال آ کے نللی نن ضتبب
ق ٹذ چٌنن سے ػھٹ کس میك آئی

میرً مٌق چٌۓ میك تف نن كاشي
ُ
چٌؽ اصائی ہلئی غف کی مٌشي

ے
ے آىرا بھ
تٹکسمق کے لین

ے
لٌشً عٌلف کے ًصکـ کشٌ بھ

ے
تف نل قرضبذ ًصکـ کشٌ بھ

بھی ٌغیبت میك ضلاہر ت مہٌشي

ے دسـ تف نن آۓ
لِ شہے بھ

ے سیف تف نن آۓ
ہل شہے بھ

ے ہف تف نن آۓ
ق ٹذ ہلنے بھ

ک ٹٌ ہلئی كم حىبت ت مہٌشي

ے ہمٌشً
ے اب نل ؾیم
چـ گن
ِّ
ے ت مہٌشً
رنکھم شكنے ہیك بچ

اب کہٌق چٌبیك نب غف کے مٌشً

تٹکسمق کی میل آم ك ضاشي

6523

ے
ے نب اشیر سیف بھ
ىر کھل

ے
بٌللق سے منن ػھ ٹٌۓ دسـ بھ

ے
ابؾ چٌرش کے ىچ ٹٌح ہف بھ

ہل گبی ضبذگی ہف نن بھٌشي

ے بجھٌۓ
شام میك بھ ٹٌ کٌ تن

ُ
اس نن ضبق الع ٹٌ کل چالۓ

ُ
ِّ
ے جب نل رشً لگٌۓ
شؽ گن

اس مبب سے ہلۓ ضطف کٌشي

ُ
ىر غہ ٹذكق کے بق سے ا بٌشً

چکشً بٌضكق شظق میك ہمٌشً

ِّ
رشً ہف کل لعیبلق نے مٌشً

رنکھم عٌبذ نن ہے ضطف کٌشي

٭٭٭٭٭

6524

کسبالء تیري ضمیك پس غف کے بٌرؿ ػھٌۓ ہیك

کسبالء تیري ضمیك پس غف کے بٌرؿ ػھٌۓ ہیك
الؾ ضلق ذسف قلؾ نے بھی تہٌق پسلٌۓ ہیك
ے پس شكاق بٌئی نن نن اكسمس ہے
تیرً مین
كم شہٌ تہ ٹٌ مگس پ ٹٌسے تبی کے چٌۓ ہیك
ؾیػ ہے تیري ہلالق پس ضمیق کسبالء
ِّ
رھلة کی لذت سے غہر بھمؿ سے کمہالۓ ہیك
تیري رھرئی پس علی ك قٌطمن کے ىؿ نے
ه ٹگسپصً تیر اكش بللاش تیزً کھٌۓ ہیك
ے
ربکھ لی تیري حىبت کًشیلق کے كا س ط
ے کھٌۓ ہیك
اؽ نے کھٌبٌ تیر اكش اؽ نے طمٌ بچ
م
پ ٹٌس  ،ل ٹـ  ،لٌري مٌتف صیر طمؼ اكش تیڑبٌق
رك تہر میك نلنے نن شبؿ می ٹکشكق رکھالۓ ہیك

6525

ے مٌشً تہیر نے س طٌء
ے تیرً گن
لٌ من
ُ
ىر اتہیك ىضمق کے تیزً پس تہیك لہراۓ ہیك
نے کلق ىضمق کٌ بھٌ کلئی بھی نن پسلٌف چٌؿ
ُ
ُ
گسـ شتبی اف کے تشیر رھلة اف کے لٌۓ ہیك
مٌبؿ ادشي پ یی ٹٌق  ،اكش ح ٹذ ضمئی گلربٌق
نل نے اف ه ٹذانلق پس ک ٹٌ سیف نن زھٌۓ ہیك
کس طرد نل نے میٹھٌى نلػھ نن چٌلیس شكض
نے کلق ىسے غہ ٹذكق کے تہٌق رق ٹٌۓ ہیك
ؾزاراش  ،میػ ربك نے ركلُ غف بخش ري
اً ؔ
ہف تہی ضمعٌت لے کس  ،اس غہٌق میك آۓ ہیك
*****

6526

کسبال لٌم کل اکیر کٌ ح ٹٌضم نن رکھٌ
کسبال لٌم کل اکیر کٌ ح ٹٌضم نن رکھٌ
ے کٌ کلنخن نن رکھٌ
اس صعیفی میك نل ئین
ُ
ُ
کلف ابھٌتنگٌ ابھٌئی ضل پشي ىش
ُ
ؔ
ل
شؽ سشا كقُ نلُؔپس رشر نن ىخن نن

تسر؟
رکھٌ

نین طر شف میك ہیك ؼ ٹٌس کے ضلق کے پ ٹٌسے
ے ئی ئی ظکینن تیرا کلضم نن رکھٌ
ہل لک
َ
م
ب
ُؔ
ٹ
ے ل ـ میك ذصیق
ّؔت ا ھی لے چٌئی ٹگ
تہر خخ
کہل ضتبب سے پشپ ٹٌ ہلا بخ ِّن نن رکھٌ

6531

ے ظکینن نے کہٌ
للث کے بٌبٌ نن آئی ٹگ
ُ
سك الچ ٹٌد شؽ سشا و ٹذاف کٌ شضنن نن رکھٌ
ے مبیر
ضل رعٌء کسئی ہے كم کس کے شہی ٹگ
س بخ کسبٌ ہے نل کس  ،طير نل چزنن نن رکھٌ
ؔ

ُؔ
ک
ھ
ے بٌلق امٌـ
طمؼ ك تیڑي میك ہیك چٌشكق نن ل
رار تتمٌش کل ظٌلف رً  ،نلق تیزم نن رکھٌ
*****

6536

کسبال کے مہمٌق اً نے نلا لالـ لل

کسبال کے مہمٌق اً نے نلا لالـ لل
نکٌشنے ہیك مؤوبیك اً شہتمٌ لالـ لل

کسبال میك کلقبلق نے تف سے نے كقٌئی کی
مہمٌق پ ٹٌ کے تف سے نے س طٌ لشائی کی
تبی کے تف نلاسے ہل عو ہذا لالـ لل

ػھمث کے ق ٹذ سے نن ضبق العٌبذبق آۓ ہیك

ل ُٹا

قٌقلو ت مہٌشا لٌـ سے نن ىۓ ہیك

کسبیء بچٌت کے اً بٌچذا لالـ لل

6536

ىش سے لبٹ کے کہو شہی ہے غيزرم تہق
چـ شہٌ ہے رھلة میك ت مہٌشا بھمؿ لٌ نن بق
اً نے کلق ذصیق میرً اً نے نلا لالـ لل

ے پس پ ٹٌ نن راغ ىئی ہلق
راغ نل تہت بھ
ق ٹذ میك شقنن پ ٹٌشي کل میك کھم کے آئی ہلق
ُ
ُ
اً چٌف قٌطمن ابھم  ،ابھم میرا لالـ لل

ے للئی ہے اس طرد نن ذضنن بق
بعذ آ بک
رش بذش بھري ہے نے شرا ت مھٌشي نن تہق
رشر ك غف کٌ کلم ىجھ نے گس رکٌ لالـ لل

6530

ىش غہذال کی ہے نے کلق پشي ہلئی
ىر پسہنن پ یی ٹٌق ہے رؿ دصبك کھڑي ہلئی
شكکے کہبی ہے ہر اؽ نعذ بکی لالـ لل
قٌطمن تبی علی نلق ىجیبی بھی آۓ ہیك
شكنے کل نب ائی ٹٌ ك اكؼ ٹٌ بھی آۓ ہیك
رہـ شہی ہے ىر ضمیق کسبال لالـ لل

کسبال میك کھم کے نب چلی ہے ذضنن بق تہق
ے کل لے کے چٌئی ہے ضمۓ كطق تہق
قٌ قل
اللراع اً بھٌئی چٌف  ،اللراع لالـ لل

٭٭٭٭٭

6531

کسبال کی ؽخب پ ٹٌئی ہے
کسبال کی ؽخب پ ٹٌئی ہے

ُ
ضلف رؿ س کے بٌئی بٌئی ہے

ذصکٌ

كم شضمؿ چذا کٌ چٌئی ہے

آح بؾ کہو شہی ہے تہر قرات

تضنن کٌملق کی ضل کہٌئی ہے

عذبٌق گزشي ہیك تیرً غف میك ذصیق

بٌضم ہر كقُ نلعن ضلائی ہے

ق ٹـ ؼ ٹٌس بھی ہلۓ شف میك

اب کير بٌبذھے نل ضلائی ہے

ىش اکیر نن عو نے شكکے کہٌ

میرً بٌبٌ کی نن تشٌئی ہے

کس طرد رؿ میٹھٌلے ىركش ربك

ُ
ىش اکیر بھی اب ابھٌئی ہے

رنت

ؾرپُ میك گھر لُٹا

6532

دسملو کی ہے ضلنکبلق میك تیر

اكش اصغر کی نے ضبٌئی ہے

ے ہیك
قیر اصغر سے لٌم کہن

ربکھ بٌنل کی نن تشٌئی ہے

عل
رنکھبی ہے ظکینن ضمۓ م

نن خچٌ اب ہے اكش نن بٌئی ہے

ک ٹٌ میٹھٌلے يرنض طمؼ گساق

عو کٌ غف اكش بٌنلائی ہے

تتمٌش

اكش لٌشبٌئی ہے

نن سیف بجھ نن

نن ضل سریخ

س ّٹد

قلؾ نن ہے مٌہر

شام لٌـ

ضلف نے شیر کی تشٌئی ہے

٭٭٭٭٭

6533

ے ضل تیرً آتسمق
کسبـ کی ٌغیبت پس نکل
ے ضل تیرً آتسمق
کسبـ کی ٌغیبت پس نکل
ے ؾبت ک ٹٌ ضلب ہے نن آتسمق
مـ چٌۓ بجھ
َ
بٌبٌ کل ربٌ كعذم كم ربق اراء کسنے
لے کس کے گھرانے کل کسبـ میك قذاء کسنے
ے آتسمق
آۓ ہیك عو كاى آنکھمق میك لین
ے علی اصغر
جب بٌبٌ کی گلري میك آۓ بھ
ے میك نن آۓ علی اصغر
اكش للث کے ؾیم
ے آتسمق
پٍ بٌر میك اصغر کے مٌرش کے تہ
ے ًشکی چٌنے ہیك كم رشبٌ پس
ؼ ٹٌس لین
ے پس
ے ل ٹکق تہنچٌ ركق میك ؾیم
رك ہٌبھ کن
تنہی سی ظکینن کٌ تہو چٌۓ نن اؽ آتسمق

6534

جب پ ٹکشي سے ضتبب نے رنکھٌ كم ابؾ من طر
بھیرا بھٌ طير نے جب ؾنجر کل كم بھٌئی پس
ے نن کٹھی ضتبب کی آنکھمق سے كم آتسمق
ضم کھ
بٌر آنے ہیك ہف نب کل پسہٌف الہذي مللی
ے ہیك غہٌرن جب نن میػ الہذي مللی
پش ھن
اف کی ہی بذكلُ ہیك مبیر نن نن آتسمق
میػ الہذي مللی کی چذهت میك لذا شہ ٹٌ
اكش لکس نل بغهت کی ہر آف اراء کسبٌ
ؔف دصانن ہے نن غف میك تیرً آتسمق
تشیی
جب كقُ پصع آۓ اكش قیر میك چٌلق میك
تشینخ میرً لٍ پس مللی کی ہی ىلق میك
ا
ت
ے آتسمق
ُؔسري سے ہ
ربذاش کی بغهت سے ت

٭٭٭٭٭

6535

ْ
نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصعىف ين اؿ ےھچ

(ٌْخزب)
ْ
نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصعىف ين اؿ ےھچ

نصبالء ٌا ظوں خعنی ابَ غيل ِو خاؿ ےھچ
ثنی دف ان ےھچ پیاظا ےن بظظّتر الش ےھچ
ْ
ػ ِٕ ان اےگ ػأ ِو ظوں صرب و ِاظخلالؿ ےھچ
ْ

فامطة ان الؿ ان ػیسايئ ِو ا خاؿ ےھچ
َ
نصبالء ين اید يس بط ابؿ پص بيباؿ ےھچ
جميط ٌامت ٌا رس واجو ُھتي
رس ھجاكوي
ِ
ّ
مغ ين ِػسة ان ظبب ىضرے رسس اوصاؿ ےھچ

ْ
ٌايه ِء ےب اب حڑ ےپ ےھچ ھت ٌا ّْس پیاس ھتي
نصبالء ٌا ثػڑےپ اٖو اىبیت ان اظفاؿ ےھچ

6536

ھتيئ ظهیْٕ ين ےھچ ػادي ےن ھتاای دوىہا ػہیس

ؤ خعَ ان الؿ ِو پوػاؾ رون يس الؿ ےھچ
ُ
نػيئ ظامچنٕ ٌاري گوٖص بس گهر چٗين گیو
ْ
رون اىودٔ ظهیْٕ ان ا ذف ےن اگؿ ےھچ
دمشْو ھی ٖاـھت ےب غبّاس ان اكٹا ےھچ ٖاےئ
ْ
رون ان اِعوں يس رسسر ان ھبصا رسٌاؿ ےھچ
ػأ نہخا ھتا اے انرب دٖول ےھچ دُیا اوپص

ِو جواں چبٗڑي گیا اھٹار ٌو  18بط ظاؿ ےھچ
ّ
ٖاـھت ٌا ػبری ان ےب ػری اصغص ےن نصا

كخو اغساء یٕ ھی مغِ ظیْٕ ٌا گوای ظاؿ ےھچ
ػأ نہخا اے زیٓب صرب ےن الزـ رٖو

صرب جو ٌاں فامطة ين اے بہَ بط چاؿ ےھچ

6541

ػأ ےن نیسا پیاظا كخو رن ٌا مشص ھی

فامطة ان الؿ ان مغ ٌا فيم بط الؿ ےھچ
ھج ھچڑاوے غاملںی ےن ھت ےن ھج كیسي نصے
َ
واےطس ھت ان ظالظو انر ےن اغالؿ ےھچ
رسےئ ھج رسسر ان ٌامت ٌا جو اےنھ ےھچ ٌِػيے
ْ
رب جػاىل يس رسس اٌیس ےن ا ٌاؿ ےھچ
ْ
ْ
ْ
اپػجو ثػدفٕ صيوجو ِو ِا ىٕ اىػاملنی
ْ
ٌصعىف ےن ؤ ِاٌاٌو ےن ھج ِاٖين اؿ ےھچ
٭٭٭٭٭

6546

ْ
نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصعىف ين اؿ ےھچ

ْ
نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصعىف ين اؿ ےھچ

نصبالء ٌا ظوں خعنی ابَ غيل ِو خاؿ ےھچ
ثنی دف ان ےھچ پیاظا ےن بہرت الش ےھچ
ْ
ػ ِٕ ان اےگ ػأ ِو ظوں صرب و ِاظخلالؿ ےھچ
ْ

فامطة ان الؿ ان ػیسايئ ِو ا خاؿ ےھچ
َ
نصبالء ين اید يس بط ابؿ پص بيباؿ ےھچ
ضبط گصیػٕ ٌامتِ رسسر ٌا ھتيئ ظهػخو ُھتي
ػأ ان ٌلخو ٌا اٖوا درد ان اخواؿ ےھچ

جميط ٌامت ٌا رس واجو ُھتي
رس ھجاكوي
ِ
ّ
مغ ين ِػسة ان ظبب ىضرے رسس اوصاؿ ےھچ
ْ
ٌايه ِء ےب اب حڑ ےپ ےھچ ھت ٌا ّْس پیاس ھتي

نصبالء ٌا ثػڑےپ اٖو اىبیت ان اظفاؿ ےھچ

6546

جؼْٕ ىب احصاب رسس ر پص فساء ھتاےئ ےھچ ظب
ْ
ظاٌْے اُھكوں ان ظب ان نوثص و ظيعاؿ ےھچ
ایوراف ػأ ظب ےھچ خق ػْاس و پارظا
ِ
اٖو ابظو يس بصي ےھچ جْگ ان ظب ابعاؿ ےھچ
ِ
ھتيئ ظهیْٕ ين ےھچ ػادي ےن ھتاای دوىہا ػہیس

ؤ خعَ ان الؿ ِو پوػاؾ رون يس الؿ ےھچ
ُ
نػيئ ظامچنٕ ٌاري گوٖص بس گهر چٗين گیو
ْ
رون اىودٔ ظهیْٕ ان ا ذف ےن اگؿ ےھچ
َ

شي خق ان ِدىصاب غبّاس ھتا بط ش ِيِ ّص
ِِ
ػری ان ٌاّْس جعب ظوں ػری ان اػباؿ ےھچ
دمشْو ھی ٖاـھت ےب غبّاس ان اكٹا ےھچ ٖاےئ
ْ
رون ان اِعوں يس رسسر ان ھبصا رسٌاؿ ےھچ

6540

ػأ نہخا ھتا اے انرب دٖول ےھچ دُیا اوپص

ِو جواں چبٗڑي گیا اھٹار ٌو  18بط ظاؿ ےھچ
ّ
ٖاـھت ٌا ػبری ان ےب ػری اصغص ےن نصا

كخو اغساء یٕ ھی مغِ ظیْٕ ٌا گوای ظاؿ ےھچ
ػأ نہخا اے زیٓب صرب ےن الزـ رٖو

صرب جو ٌاں فامطة ين اے بہَ بط چاؿ ےھچ
خیسري محيٕ ِدھكاوے ےھچ ؤ خیسر ان پرس
دمشْوں رسابٖو ان ّصغٕ ٌا ؤ رِئباؿ ےھچ

انظوت اهطص دمشْو ان وار يس
ػأ ِو
ِ
چور اٖوس ھتيئ گیو ےھچ ھك گوای ِغصابؿ ےھچ

ػأ ےن نیسا پیاظا كخو رن ٌا مشص ھی

فامطة ان الؿ ان مغ ٌا فيم بط الؿ ےھچ

6541

ػأ ان انظوت پص ھگوڑاؤ ڈوڑاوي ےن ٖاےئ
دمشْوں ےب دیَ ھی اےنھ نصا پاٌاؿ ےھچ

زیٓب و لكثوـ ےن رسسے خصـ ٌامت ٌا ےھچ
ّ
چادرس اغساء ھی ھچیين ےھچ ےن نھال ابؿ ےھچ
ظب فِصػخاؤ ھی نیسو ٌامتِ رسسر بػپا
ْ
اامسں ٌا ےن زٌںی ٌا ھتيئ گیو زِىضاؿ ےھچ
گصدف جسػّاد ٌا
ظوؽ ھباري ےھچ پہْایو
ِ
اْٖا ِجمسِ پاؾ پص اظلاـ ےن اغالؿ ےھچ
ھج ھچڑاوے غاملںی ےن ھت ےن ھج كیسي نصے
َ
واےطس ھت ان ظالظو انر ےن اغالؿ ےھچ
ّْگے رس ےھچ اوّٹ پص بیغٍربِ خق ان خصـ
ّ
چو ظصؼ ھگریا ٖوا بط دمشْو ضالؿ ےھچ

6542

رسےئ ھج رسسر ان ٌامت ٌا جو اےنھ ےھچ ٌِػيے
ْ
رب جػاىل يس رسس اٌیس ےن ا ٌاؿ ےھچ
ْ
َ
رسزِ غاػورا ھتيئ ادـ ين جو بٕ ےھچ كبول
ٌؤٌْںی پص رب ِو ھی دف ٌا جعب ِافضاؿ ےھچ

رسز غاػورا ظفیْة ِوح ِو ىْگصایو ےھچ
ٌصعىف ِو ےھچ ظفیْة ھت اوپص اھواؿ ےھچ
ْ
اگ غاػورا ٌا ھٹْڈي ھتيئ ےھچ ابصاٖمی پص
ریٍٕ اغساء ھی َجالای ػٕ ِو ىٹو ٌاؿ ےھچ
رسزِ غاػورا ظين ٌوىس ےن ٖارسن ين دغاء
رب ھی ثمی ٌؤٌَ اوپص رمحة يس بط اكػباؿ ےھچ
رسزِ غاػورا ٌِال یػلوب ےن یوظف ٖخا
ػأ يس چبٗڑا ےھچ انرب ػأ ان ھج الؿ ےھچ

6543

رسزِ غاػورا ھتيئ ایّوب ےن خاصو ِػفاء

رسسے نڑياؤ ان ضػص يس ےن ھتیو ِابالؿ ےھچ
رسزِ غاػورا چڑٖا غیىس فيم پص ھت منط
ْ
ابَ غيل ھبي اامسں پص غاؿ ےھچ
ؤ خعنی ِ
ررسزِ غاػورا دمحم ےن ےھچ ُرصت رب ھتيك

دیَ خق ِو بط ھتیو انػٍػاؿ ےھچ
ھتيئ ھك ھج يس ِ
دورِ امحس ان ِاٌاٌو ان اظابیع ان ےھچ انـ
َ
َ
ظَ اثِػٍّاء  ،ريفاء  ،اػہاد ےن ابساؿ ےھچ
ْ
غرص ان ظیّب ان اابؤ ےن ابْا اْٖا ظب
َ
ّ
ات ابس ھتا ےس ھی ظب ػبری ان اجناؿ ےھچ

ْ
ا ِؿ خیسر ين حمبة ٌؤٌْںی ان واےطس
ْ
ريس ين ٌِفخاح ےھچ ےن ا گ يس ھی ڈٖاؿ ےھچ

6544

دمشْو جسػّنی ٌا جيےس ٖضارس ظاؿ حم
چْس دِو دُیا ٌا گص ِاٌال اےن ِاهماؿ ےھچ

ىػْخو ان ظوؽ ےھچ ؤ اٌّخو ان واےطس
ْ
ظمل ان ھج اٌّخو ان ا ٌثو افػاؿ ےھچ
ْ
ّ
ظوں ُھتي نصات ثسبص ھی رسس كصاف ےن
َ
ای ھك دؿ اوپص ھی رسسے ان ھتیا اكػفاؿ ےھچ
ْ
ْ
ْ
اپػجو ثػدفٕ صيوجو ِو ِا ىٕ اىػاملنی
ْ
ٌصعىف ےن ؤ ِاٌاٌو ےن ھج ِاٖين اؿ ےھچ
٭٭٭٭٭

6545

ے
کسبالء میك لٌم ک ٹٌ ک ٹٌ لٌض ك لٌمٌق لے گن

ے
کسبالء میك لٌم ک ٹٌ ک ٹٌ لٌض ك لٌمٌق لے گن
ِّ
ے
ضبذگی بجلق کی اكش مٌلق کٌ اشمٌق لے گن
يرح ٹٌ

اً ؼیرت الالـ ک ٹٌ کہ ٹٌ تیرا
ے
ق ٹذ کسکے آؿ اقمذ کل ًشلمٌق لے گن

ے کٌ مینن ابؾ يطمٌم کٌ چلؼ
اؽ ضلاق ئین
ے
لٌم رؿ میك ابؾ تیزم ابؾ َتنکٌ لے گن
مینن عو چٌؽ پس بھٌ نلؽ تیزً پس بھٌ ىر
ے
شكبر زالی للد ىحقمظ اكش قرآق لے گن
ًشؾ رً کس لٌم نے نهشو ہی بذى ح ٹؿ کٌ
ے
ے رؿ میك ح ٹؿ کٌ ؼ ٹٌس اشمٌق لے گن
ا تن
قیر کی میزؿ میك ہٌق بٌشبک ٹٌق ػھٌنے کل بھی
ے
ن طرم ہٌنے الؾ ہٌق تہر دساعٌق لے گن

6546

بٌض کس الالـ

جی ٹٌ

چٌہ ٹٌ ہے بٌض کس

ے
تیرً تَیرك ؼیرت الالـ ك ایمٌق لے گن
ؔ ِّ
چٌش گص کیڑا غہی اكش ابؾ ُ
طرم چٌؽ کٌ
ے
ے ہف نن لٌمٌق لے گن
يرنے رـ ہيرام ا تن
٭٭٭٭٭

6551

کسبال میك صیر کے ضلہر رکھٌنے ہیك ذصیق
کسبال میك صیر کے ضلہر رکھٌنے ہیك ذصیق
شام ضؼ میك ىر ک ٹٌ کس ًشکسانے ہیك ذصیق
گس علی کے ہٌبھ میك قمکی بھی ضل ص لیق میك
ُ
آح اسی طًشیر سے پسپُ پ ٹٌنے ہیك ذصیق
ے
اب کہٌق ؼ ٹٌس ضل آۓ مذر کے كا س ط
ُ
ىعو اکیر بٌ علی کہو کس ابھٌنے ہیك ذصیق
ُ
ب
لل کلنخن بھٌـ کس بٌنل ابھم ع ظیف کل
گھر میك اب کشبـ ضلاق کی ىش ىنے ہیك ذصیق
ک
ھ
ے کے رؿ سے بھـ ه ٹٌق کٌ ینح کس
نل ضلاق ئین
ُ
ِّ
ىلن صیر بذ اہلل کی رکھٌنے ہیك ذصیق
٭٭٭٭٭

6556

کسبالء كاللق کٌ ذس كقُ پ ٹٌق ہلبٌ ہے

کسبالء كاللق کٌ ذس كقُ پ ٹٌق ہلبٌ ہے
غف میك مبیر کے مٌتف کٌ طمٌق ہلبٌ ہے
غلش کسنے ہیك نل بھر آئی ہیك آنکھیك اتبی
ظلف اتشٌ کسی اتشٌق نن کہٌق ہلبٌ ہے
معجزم ہیك کو نگھـ چٌنے ہیك تٹھر غف سے
نلعن مبیر کٌ جب نلؽ ضبٌق ہلبٌ ہے
مٌ ضما مبط تبی کے کلئی غف اتشٌ تہیك
ے ىجل هعٌق ہلبٌ ہے
اؽ غہٌق ذس کے لین
ىش ؼ ٹٌس نن نن کہو کے تہت شكۓ ذصیق
بھٌئی اتشٌ کلئی رپ ٹٌ میك کہٌق ہلبٌ ہے
ُ
ک ٹٌ کشش ہے کو شى رپ ٹٌ ہے اکیر کٌ ح ٹٌؿ
گھر میك جب اپ ٹٌ کلئی ئی ٹٌ ضلاق ہلبٌ ہے

6556

ک
ک
ن
ب
ل
ے کے نلق کشً ر ھیك
ے کے نچ
ے ئین
ا تن
ک ٹٌ کسی بٌة کے آگے نن طمٌق ہلبٌ ہے
ے لٌم نے اکیر سے کہٌ
ے ضانل نن لین
ا تن
ے میك تیرً لعـ کہٌق ہلبٌ ہے
رشر مین
ے سے نکٌلے پسػھی
ے کے مین
کس طرد ئین
بٌة اتشٌ کلئی رپ ٹٌ میك کہٌق ہلبٌ ہے
بٌت اصغر کی تہیك پس نن پ ٹٌ رك للگل
ک ٹٌ کلئی بخ ِّن بھی نلق تضنن رہٌق ہلبٌ ہے
ظلف ہلبٌ ہے مگس ظلف کی چذ ہلئی ہے
ىر کسی کٌ کٹھی ک ٹٌ نلؽ ه ٹٌق ہلبٌ ہے
شف میك مبیر کے ىسے نن نکٌشي ضتبب
قٌقلو

للبٌ

ہلا

لٌـ

شكاق ہلبٌ ہے

ؔ
آبکھ بھر آئی ہے نلق پصـ ؾزاء میك پسكاض
رؿ سے غف لٌم غہ ٹذاق کٌ ؼ ٹٌق ہلبٌ ہے
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6550
کسنے شہے ذصیق ضل وچذم یمٌـ شات
کسنے شہے ذصیق ضل وچذم یمٌـ شات

وچذك کل ضلو ٹٌ شہٌ کؼنن یمٌـ شات

ے شہیك مبیر کے قذـ
اؽچٌب ضل من

ُ
غ
ت
ئیش ن طر شہی ا ہیك قبی یمٌـ شات

اؽ طمع شکھ کے لٌم ربك اکیر کے شك پسك

ے شضمؿ کٌ غہرم یمٌـ شات
رنکھٌ کین

ے اصغر قرات سے
اس آس میك کے آئی ٹگ

ک
ئ
مٌق یٹھی رن ھبی شہی شضنن یمٌـ شات

ے
اصغر ضل چٌ کے گلر میك راري کی ضم گن

چٌلی شہٌ ح ٹٌـ میك ػھمى یمٌـ شات

ملضلق کل اض طراب بھٌ پ ٹٌضمق کی بٌر میك

لٌچـ نن ملح ضف شہٌ رشبٌ یمٌـ شات

ے چٌبٌ نغبب ہل
مللی ضل کسبال ىجھ

پشھ ٹٌ شہلق يزاش پس نلعن یمٌـ شات

٭٭٭٭٭

6551

ے گھر کل تہق لے چٌۓ
ے لن
کس طرد ا تن
ے گھر کل تہق لے چٌۓ
ے لن
کس طرد ا تن

ُ
بٌس رکھ ٹٌ کے شہٌ ک ٹٌ ضل كطق لے چٌۓ

ىرـ کے مٌشً تہیك ہلئی ہے راچـ ضتبب

ے الف  ،ضمض ك چلق لے چٌۓ
ے گھر کین
ا تن

نن ہے مبیر نن ؼ ٹٌس نن اکیر  ،اصغر
ک ٹٌ مذپبن کی طرػ ادشا طمق لے چٌۓ
ىر نن چٌرش تہیك حىبلش ہے کیبی ضتبب
ے کلق لے چٌۓ
ے کیس
ے بھٌئی کے لین
ا تن
رؿیر غ فذم کشٌء مللی علی ہے ضتبب
ُ
بٌبذھکس ہٌۓ عذك الکل شظق لے چٌۓ
بٌ نن ضبخیر ہے اكش طمؼ گساق گسرف میك
ابؾ تتمٌش بھال کی ٹٌ كضف لے چٌۓ

6552

ِّ
ِّ
تشت وچٌر کی رشكق سے ہے ضطمی کیبی
ٹ
اكش بھر شام کے کٌتبلق کی ؾ ھق لے چٌۓ
ابھی پ ٹٌہی گبی اكش بـ میك پ ٹٌہی آئی
ے کٌ الف تبلم ركلہق لے چٌۓ
ے رك لہ
ا تن
چلل مبیر نن شكنے کل غہٌق پس تسرنػ
میػ ربك مللی ہذاپُ کے گگق لے چٌۓ
بٌقی بٌ ذسر شہے عٌلی قذش میػ ہذي
پصر شب اؽ تہی مقبلؿ وحق لے چٌۓ
ے ؾ ر ب خ م بی ر
ہف بھی لٌکس کٹھی ضلنی ٹگ
ے ضل راعی ضمق لے چٌۓ
لٌبھ میك ا تن
٭٭٭٭٭

6553

کـ رك تہر میك ہلگٌ ق ٹٌهت کٌ لٌو ٹٌ

اً كام ٌؼ یی ٹٌ
اً كام ٌؼ یی ٹٌ

کـ رك تہر میك ہلگٌ ق ٹٌهت کٌ لٌو ٹٌ
ُ
ضہرا کٌ بٌغ ادشنگٌ بھمى بھال ہلا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

ے ضتبب کے ىزلے
کـ تیىجلق کل بٌبذھی ٹگ

ے
لشنے کل چٌئی ٹگ

ے قذا
ے مٌمل چٌف نن ہل چٌئی ٹگ
بھر ا تن

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

ے
کـ گھر میك لٌہزاري کی لٌري شچٌئی ٹگ

ُ
ل
ر ہق

بھر ق ٹـ ہلنے چٌتنگٌ و ٹذاف میك پ ٹٌ

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

لٌنے ک ٹٌ کے رؾرت ؼ ٹٌس بٌكقٌ

ہل

ے
چٌئی ٹگ

رنکھنگٌ ذسف بٌس سے بٌئی تہٌ ہلا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

ے شگشنگٌ اپشبٌق
کـ لٌم ربك کے لٌ من

نل ضلاق

رنکھنگٌ ابق قٌ بخ

فبیر

کھڑا ہلا

قرضبذ

ے
پ ٹٌئی ٹگ

قذا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

6554

پ

کـ ن میك مٌشا چٌتنگٌ ػھ مٌم کٌ ص غیر

گسرف نن کھٌ کے تیر

ے کی بٌبٌ پ ٹٌتنگٌ
تنہی سی قیر ئین

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

چ
ے پس ل ٹگی تیغ
مبیر تضنن لٍ کے گل

َ
قٌبـ کی نے رش بغ

کـ ہلگٌ چٌؽ ك ضلف میك ىعو پشا ہلا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

ے
ے کل آ تش لگٌئی ٹگ
کـ لٌم ربك کے ؾیم

ے
چال پ ٹگ

بٌشي

ػ
ک
ھی
ٹ
ی
ی
ے ىر سے ضتبب ك لبلـ کی شرا
گ

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

کـ ہل کے ق ٹذي تہینگٌ بٌلق میك پشبٌق

ِّ
وچٌر

اكش چٌتنگٌ

مُہار ُسپر

ک
ھ
ینچ ٹٌ ہلا

بٌ نلاق

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

آپ ٹگی ىش لٌم پس کـ ضلاہر ذصیق

کسئی ہلئی نن بیق

چٌئی ہلق بھٌئی ق ٹذ میك چٌمظ تیرا چذا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

*****

6555

کہٌ شك شك کے ضتبب نے الہی صنخ ک ٹٌ ہلگٌ
کہٌ شك شك کے ضتبب نے الہی صنخ ک ٹٌ ہلگٌ
چلنگٌ کس نن ؾنجر کصکٌ ىر بق سے چذا ہلگٌ
ک
ے پس لال کے ذس کل بٌى بھٌ
دمحم نے لنچ
ُ
بق نے ىر کـ اًکٌ چٌؽ اكش ضلق میك بھرا ہلگٌ
ذصیق ابق علی کے گھر میك کـ لٌري شؼی ہلگی
رلہق شكپ ٹگی ركلہٌ شف میك شتبی پس پشا ہلگٌ
ے بٌئی
لٍ رشبٌ نن چٌکس بھی نن ابؾ ن طرم ئین
بھال ؼ ٹٌس لٌ کلئی پسارش

بٌ كقٌ ہلگٌ

ے عو ربك پس
ے کـ قذا ہل بگ
ے تنہ
ىچٌہذ تنہ
تسر ضتبب کٌ بھی  ،کلئی ذسق کٌ رلسبٌ ہلگٌ

6556

دشھنگٌ کـ نل ىر کِ کے اشً نلؽ ه ٹٌق اكپس
بق اطہر عو ربك کٌ نل شتبی پس پشا ہلگٌ
نک
ٹ
ھ
ب
بلٹ کس ر گی ہر ابؾ قذـ پس ىش ھٌئی کی
لالمی ک ٹٌ کہلق ک ٹٌ چٌؿ تبت يرنضی ہلگٌ
بھال ک ٹٌ سکس آىـ ك ٌعٌپٍ کٌ کسكق اس رـ
تس اپ ٹٌ حىنؾر کہو ركق کے کـ ىخسر پ ٹٌ ہلگٌ
ن فٌ ہل طمؿ بٌ شب لٌم میػ الذبق عو کی
ِّ
ہر ابؾ مؤمق کےرؿ کٌتس تہی ابؾ مذعٌء ہلگٌ

٭٭٭٭٭

6561

کہٌ ضتبب نے ىركش سے کو بٌنل عـ ىچٌئی ہے
کہٌ ضتبب نے ىركش سے کو بٌنل عـ ىچٌئی ہے
ُ
کہٌق ہے نل ضلاق اکیر اسے بٌنل بالئی ہے

اً بھٌئی کس چگو تف ػھمص کس آۓ ہل اکیر کل
اک ٹال کس چگو ضمبٌ ہے کیسی ئی ٹذ آئی ہے

ے ركلہٌ پ ٹٌنے کٌ
تیري مٌرش کل اشمٌق ہے بجھ
ابھم ئی ٹٌ ت مہیك ضتبب بھمئی غہرا پ ٹذھٌئی ہے
ے میك اً ئی ٹٌ کو اب ًش ٹذ بجھٌئی ہے
چلل ؾیم
ے ركلہٌ پ ٹٌئی ہے
ے کیڑً تہ ٹٌ کس مٌق بجھ
تن

6566

ے نن کیشٌ رشر ہے ئی ٹٌ
شکھٌ ہے ہٌبھ کبلق مین
کو ذس کل ربکھ کس بٌبٌ کی بھی چٌق لٍ نن آئی ہے

اً ئی ٹٌ ک ٹٌ ضلائی میك ت مہیك يربٌ تش ٹذ آبٌ
ضلاق ہلنے ہیك ىکھم نیبیك جب مٌئی چٌئی ہے

ے بٌى بھٌ مٌرش نے
اً ئی ٹٌ ک ٹٌ اسی رف کے لین
ے میري پسي كسهت رکھٌئی ہے
نن ک ٹٌ من طر ىجھ

اً اکیر اب نن لکھ آگے ضلائی کی كسف بجھ کل
ُ
ب
قلؾ بھی کٌپَ ابھ ٹٌ ہے ضمیك ھی بھربھرائی ہے

٭٭٭٭٭

6566

ُ
م
ے ضبق العٌبذبك تف کل ه ٹٌ کے ک ٹٌ ال
ے بھ
ک ہن
ُ
م
ے ضبق العٌبذبك تف کل ه ٹٌ کے ک ٹٌ ال
ے بھ
ک ہن
ًش ٹذ تبی کی کلقبلق یمکل چال کے ک ٹٌ

مال

ے ذصیق کجھ بھی نن ضمبچٌ ظٌلملق
کس کے نلاسے بھ
تیر ك تیر لگٌ لگٌ ضطمی پ ٹٌ کے ک ٹٌ

مال

بھی تنچیق کی بٌبجلي نن اؽ تشٌئی ہٌۓ ہٌۓ
ُ
قیر تبی کٌ بھٌ دساغ الکل بجھٌ کے ک ٹٌ مال
ے
ے سیف نن کس لک
نؾرائی اكش تہلري بھی ا تس
ُ
ىر کِ گ ٹٌ نل تیزً پس الکل دشھٌ کے ک ٹٌ مال

6560

ے
کجھ رطمبی کی چذ بھی ہے بٌبٌ غہ ٹذ ہل گن
ُ
ىسے نن اس ؾرپٍ کے گھمصً ركصا کے ک ٹٌ مال

ے نن كہی ذصیق
ے بھ
تشت تبی نن بٌش ہٌ دش ھن
طير لػیك نل ہی پ ٹٌ ؾنجر چال کے ک ٹٌ مال

مؼصلـ کل زشابٌ ہے کبلق آنکھیك نل رکھٌبٌ ہے
ے گلہر ضطمی پ ٹٌ کے ک ٹٌ مال
کبلق کٌنل سے ػھن

ے پصبذ بذ
ساکس ذصیق ک ٹٌ يرً ضلر ير گن
نے كعن نے لصلش کٌ ضلف تہٌ کے ک ٹٌ مال
٭٭٭٭٭

6561

ُ
ک
کہبی بھی ابؾ ر ھ ٹٌ اصغر میرا کہٌق ہے
ُ
ک
کہبی بھی ابؾ ر ھ ٹٌ اصغر میرا کہٌق ہے
چٌلی پشا ہے ػھمى اصغر میرا کہٌق ہے
ے کل ہے کلنخن آ چٌل اب نل ئی ٹٌ
بھین
ُ
ک
کٍ بؾ نکٌشً ر ھ ٹٌ اصغر میرا کہٌق ہے
جب چٌلبگی مذپبن میك ک ٹٌ ضلاب ركبگی
ے اصغر میرا کہٌق ہے
ے للؾ ىجھس
نلػھی ٹگ

ے پ ٹٌ رً
اً چٌبذ آطمٌق کے نل ہی ىجھ
آنکھمق کٌ میري بٌشا اصغر میرا کہٌق ہے

6562

ے سے میك لگٌلق
ضلر چٌ کے لٌبھ ىلق  ،مین
کلئی پ ٹٌ رً اپ ٹٌ اصغر میرا کہٌق ہے
بخ ِّن ہے زش نن چٌۓ چلذي کلئی پ ٹٌ رً
ہے ہر طرػ ابذھیرا اصغر میرا کہٌق ہے
ے
ے بھی ىجھکل نل اب تبلبگی کیس
بٌئی مل
ضمکھی ضبٌف كاى اصغر میرا کہٌق ہے
٭٭٭٭٭

6563

کہبی ہے ظکینن شك کس آ چٌل میرً بٌبٌ
کہبی ہے ظکینن شك کس آ چٌل میرً بٌبٌ
شكئی ہے ت مہٌشي رؿیر آ چٌل میرً بٌبٌ
ے نل ہمٌشً چـ کس نب چٌؽ ہلۓ رنکھم
ؾیم
اب لِ نن لے ضش ضنلش آ چٌل میرً بٌبٌ
ے اكش پ ٹٌش ک ٹٌ کسنے
ظق گٌللق نن نلعو ر تن
ُ
ے اف پس آ چٌل میرً بٌبٌ
ے ہیك طمٌ بچ
ل گن
ے تف نے ضل ؼ ٹذ کے رف ىجھکل
ے بھ
ے میك ر تن
بحف

ے كم گلہر آ چٌل میرً بٌبٌ
کٌنلق سے ػھن
ے نن ت مہٌشً اکیر ضمئی بھی لبٹ کس ضل
مین
ضمۓ گی کہٌق كم رؿیر آ چٌل میرً بٌبٌ
مٌشا گ ٹٌ میرا ركلہٌ اب کس کل نکٌشكق میك
رلہق نن شہی میك رف بھر آ چٌل میرً بٌبٌ

6564

عم ّو نل ک ٹٌ کے لٌنے رشبٌ سے تہیك للنے

ے کہو کس آ چٌل میرً بٌبٌ
ے بھ
بٌئی کٌ گن
ک م
ے ل ٹـ میك کہٌق زھلبركق
تہچٌنلق ت مہیك میك یس
نب ىش ہے شف میك نے ىر آچٌل میرً بٌبٌ
عٌبذ کل تہ ٹٌ کس تیڑي ضبخیر سے بٌبذھٌ ہے
تتمٌش

کٌ

ػھ ٹٌ

تشیر آ چٌل میرً بٌبٌ

ِّ
ضتبب کل لگٌۓ رشً شسی میك گال بٌبذھٌ
ػ
اكش ھق لی ىر سے چٌرش آ چٌل میرً بٌبٌ
لٌم میػ الہذي شكنے ہیك نلق غف میك ظکینن کے
ابھ ٹٌ ہے ذشٌمی ىخسر آ چٌل میرً بٌبٌ

*****

6565

کہبی ہے

کل

بالل

کہبی ہے ظکینن میرً بٌبٌ
ُ
گٌللق نن طمٌبجلق کے تشٌق اف کل

بالل

ظکینن میرً بٌبٌ

کل

پ ٹٌل

ِّ
کٌنلق میك میرً رشر تہت ہلبٌ ہے امٌق
ضلػ آبٌ ہے زش لگ ٹٌ ہے بٌشبؾ ہے ضبذاق
ے كم ہر آق
ے لالنے بھ
ے ا تن
ے نن ىجھ
مین
ضطملق سے لہل

تہ ٹٌ ہے بٌبٌ

کل پ ٹٌل

ِّ
نے دسـ ك س طٌ ظٌلملق نے رشً لگٌۓ

ے چالۓ
ے ؾیم
اه ٹٌب بھی نب لِ لین
ے بھراۓ
اكش قٌقللق کل اكپِ پس ىر پ ٹگ
کمالبٌ

ہلا

رھلة

میك

غہرم

نل

پ ٹٌل

6566

گسرف میك میرً طمؼ ہے ہٌبھمق میك شظق ہے
ِّ
ضمچٌ ہلا رشكق سے میرا لٌشا بذف ہے
شانلق کل میك ضمئی تہیك آنکھمق میك چلق ہے
ے
ضمنے کے لین

چٌؽ کٌ تشیر

نل

پ ٹٌل

جب گھمصً کے تیركق نے میك شكئی بھی لبٹ کس
ُ
ے آ کس
اس كقُ الؿ تف نے ک ٹٌ بھٌ ىجھ
ک ٹٌ چلؼ نن بٌبٌ کے میرً چـ گ ٹٌ ؾنجر
شكبٌ ہلا

کبلق آبٌ بھٌ گھمصا

ے میرً
آئی ٹگ

نل

بٌبٌ نل شكلبگی لبٹ

پ ٹاللبگی کٌنلق سے میرً

ػ

پ ٹٌل

کس

ے گلہر
ھق گن

ُ
ے
چٌق اتبی کسكبگی میك قذا ا بک

قذـ پس

بٌئی

بالل

پ ٹٌسی ہلق

ے
کہلبگی ىجھ

نل

6611

ىۓ نن خچٌ بٌئی اكش بٌئی ہے غہٌرت
نب اہـ دسـ کل میك کہلبگی میري چٌلُ
ػ
ِّ
ے ک ٹٌ ک ٹٌ پشي آقُ
چٌرش ھبی رشً لگ
ے ػھمص کے چٌل
نن ؾرض کسكبگی نن ىجھ
اصغر کٌ پ ٹٌلبگی میك چٌلی ہے نن ػھمى
بٌئی کے

پٹ ا

ِّ
ے
ے سے بچ
تنہ

کٌ پشپ ٹٌ

ے كم ہیشلبلق كاى
بٌر آبٌ ہے تنہٌ ىجھ
ِّ
ُ
بھ ٹٌ میرا کس چٌ ہے پ ٹٌ اًکٌ پ ٹٌل

چّ
ے
ب نے سیف اتشٌ ہلا بٌ لن
ت ب
ُ
ت
ھ
ے ہیك بٌلے
ے ہیك من
الؾ آنکھمق سے ش کن
كالے

بٌضكق کی بلی

عذ چ ّ
ب

چّ
ب

ے میٹھٌلے
کل مٌق کیس

کی مٌق سے نن ہے بٌبٌ کل بالل

6616

کہیك ملنگٌ نن مللی ذصیق کے جیشٌ
کہیك ملنگٌ نن مللی ذصیق کے جیشٌ
نن بھٌ کلئی نن نلق ہلگٌ ذصیق کے جیشٌ
ضل پ ٹٌلٌ شم کے ضمٌنے کل کس گ ٹٌ شَیراب
نن ہلگٌ

اتشٌ

پ ٹٌلٌ

ُ
ے بٌبٌ کی اهت کل بخسما کے شہٌ
ضل ا ت ن
نن رنکھٌ اتشٌ

ذصیق کے جیشٌ

نلالٌ ذصیق کے جیشٌ

سشا نن نلػھ لل ؿیربـ اكش ن طرس سے
ہے کلئی اعلی كه ٹلو ذصیق کے جیشٌ
ہر ابؾ ن طرم آ تسمق میك آبھ ؾبت کٌ
علو نن نلق کلئی رنگٌ ذصیق کے جیشٌ
کسی بذش نے کھمبٌ کٹھی ضمٌنے میك؟
ابھٌشم لٌؿ کٌ ئی ٹٌ ذصیق کے جیشٌ

6616

ک
ھ
ے سے ینح کس تیزم
ے کے مین
ضلاف ئین
ُ
ابھٌبٌ کس نے ہے ىعو ذصیق کے جیشٌ
ے ىؿ کی پسپُ پ ٹٌنے ہٌبھمق سے
ضل تنہ
ہے کس میك ضلعلو اپ ٹٌ ذصیق کے جیشٌ
رہکبی شپُ نن تیر ك تیر کے لٌنن میك
کسنگٌ کلف نلق وچذم ذصیق کے جیشٌ

وجی نل رنکھیك کبیك پس گ ٹٌم گٌشكق کل

کسی نے اتشٌ نن بخشٌ ذصیق کے جیشٌ
ے چلؼ پس گزشي
نے آب ک ٹذ ػھري ضم کھ
س تنخ ہے کلئی اتشٌ ذصیق کے جیشٌ
ذشیبی راعی شہے میػ ربك لذا بٌقی
نن چٌضن اكش چالضن ذصیق کے جیشٌ
ؔ ہے ذسف تف اتبی
ضلسی کے مٌشً اً لٌکس
مال ضل میػ ربك آقٌ ذصیق کے جیشٌ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6610

کھٌنے ہیك لٌم كاى بھمکس قذـ قذـ پس
کھٌنے ہیك لٌم كاى بھمکس قذـ قذـ پس
گسنے ہیك لے کے ىش اکیر قذـ قذـ پس
ے میك ہے بالطف
مٌق شك شہی ہے لٌبذ ؾیم
ے ہیك اکیر قذـ قذـ پس
يڑ يڑ کے رنکھن
ے نن کس کے نب کل ضمپ ٹگی اب ظکینن
مین
ے ہیك ىركش قذـ قذـ پس
شم شم کے ضم حبن
گسنے ہیك لشکھڑا کے اُمّت کل بٌر کس کے

ے ہیك ل ٹگس قذـ قذـ پس
عٌبذ میٹھٌ لن

گھی ٹٌ ہے رـ شظق سے غمل مذر کل آل
کہبی ہے شك کے عو کی رؿیر قذـ قذـ پس
ضتبب سے لٌم ربك کی ہے آدسي كغبت
کسبٌ ہے صیر تف کل ضلاہر قذـ قذـ پس

6611

ہر طهت ق ٹـ ك عٌشت تیرك ه ٹٌق کی بٌشش
رنکھٌ ہے کسبال نے ىخسر قذـ قذـ پس
٭٭٭٭٭

6612

ے تف کہٌق میرً اصغر
کھم گن

ے تف کہٌق میرً اصغر
کھم گن

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

کہو شہی ہے نن شك شك کے مٌرش

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

ے ه ٹٌہی کہٌق ہل
میرً تنہ

نللل ؾبت کے شاہی کہٌق ہل

ے کے رش پس
شام نکبی ہلق ؾیم

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

کشکل لاللق

چٌلی ػھمى ہے کشکل ػھمىلق

پ ٹٌش کس کل کسكق اب لبٹ کس

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

ے اب نن للشي ه ٹٌۓ
مٌق کس

نلسے گٌللق نن لے کس ہیشٌۓ

ے نن ٌض طر
رؿ کل تہالۓ کیس

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

گلر میك اتبی

6613

ے شہل گے
ضمنے ؾنگـ میك کیس

ے
زش لگنگٌ نل کس سے کہل گن

بٌر شکھ ٹٌ کے ہے بٌس اکیر

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

اب نل تس چٌؽ ہی ہے بجھمبٌ

اكش

کھللبٌ

ے چٌؽ کی لے کے چٌرش
ضم گن

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

ابؾ ن طرم نن بٌئی کٌ بٌبٌ

دسملو

چل ؼ

ت مہٌشا

ابذھیرا

تشٌنن

نے

پ ٹٌبٌ

تیر ستمگس

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

گلر میك اب نل ضہراء لالۓ

بالۓ

کھٌبٌ

نن

يرنضی تف

کل

کلپس

اكش

ػھمى

ػھمىۓ

تیمیر

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

ک ٹٌ

کہلبگی

میك چٌکس مذپبن

ک ٹٌ پ ٹٌۓ گی نب کل ظکینن

ير

گ ٹٌ

پسارش

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

تیر

کھٌ کے

6614

بھر رك اصغر ضل ہے گلر چٌلی

رش نن آۓ ہیك تیرً ضمالی

آبکھ میك لے کے غف کٌ طو ٹذش

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

جب نن میػ الہذي سکس کسنے

مؤوبیك الؾ آنکھمق میك بھرنے

كم من طر

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

بٌر آبٌ ہے ہمکل

م

وعـ کی طمؿ ن فٌء کس

ؔمی رعٌء کس
ہٌبھ ابھٌ کس ذشٌ

عو

نن لالهت شہیك بٌ نن ىخسر

ہل گبی لٌـ گھر للث آل

٭٭٭٭٭

6615

کلف بجھ لٌ ہے ذضنن بق مللی
کلف بجھ لٌ ہے ذضنن بق مللی

کلئی نن نلق ہل نے كطق مللی

ضلف سے مینچٌ ذس کل ضہرا نے

آم كم لِ گ ٹٌ طمق مللی

كقُ پصع کہٌ نن اکیر نے

رنکھ ٹٌ ہلق میك تنچیق مللی

ہٌۓ ىر ہل گ ٹٌ چذا تیرا

نک
ت
ر ھبی شم گبی ہق مللی

نلش ذس سے ہل بٌبٌ ضمشح نے

ُ
آح اس پس ہے کبلق گہق مللی

ير گ ٹٌ کھٌ کے تیر ظٌلف ظلف تیرا

تنہٌ مؼصلـ

شكۓ چٌلیس لٌؿ بٌبٌ کل

ِّ
ہٌۓ وچٌر ذضنن بق مللی

گل ٹذف

مللی

6616

ے جب کٹھی بھی آب آبٌ
لٌ من

بٌر آۓ

ُ
ملوبیك لٌر ہلۓ اس چٌطر

ے ش بج اكش ىحق مللی
عو لین

کـ ضل غہزاري بھی كم ق ٹذي ہے

بذلو کیشٌ ہے نن ضمق مللی

ربکھ لے چلذ تیرً شكضے کل

رؿ میك ہے اؽ تہی لگق مللی

ب
ٹ
ھ
لٌم پسہٌف ربك کے رـ سے لی

رغلت الجؼ کی ابجمق مللی

ُ
ے
ے کین
لٌف ك ضمکُ ضل ابکی ر نکھ

تنچیق

چلق مللی

تیري ن طر کسـ سے عٌبذ نے

مذد گلئی کٌ بٌبٌ ًق مللی

*****

عو ضمق مللی

کی نن

6661

کلف طىجھٌ آح بؾ سنچ ٹذگی ک ٹٌ ؿیز ہے
ک
ھ
ب
ہ
نن لٍ اصغر نن ینجی ھی یسی ک ٹٌ ؿیز ہے
چٌف رپ ٹٌ آة پس ابق علی ک ٹٌ ؿیز ہے
رك غہٌق قربٌف کس ركق ضبذگی ک ٹٌ ؿیز ہے
ُ
ک
ب
بھمؿ جیشٌ پسـ بٌضؽ ھر لی جیشٌ يزاح
ک ٹٌ کہلق سات ذصیق ابق علی ک ٹٌ ؿیز ہے
ُ
ئ
ک
ن
ھ
اؽ لٍ مؼصلـ پس بٌضؽ یسف ر کس
بٌت کسنے ہل کلی کی تف کلی ک ٹٌ ؿیز ہے
اؽ غہ ٹذ ضؼ نے رپ ٹٌ پس نن بٌپُ کس ربٌ
ے ہے ذشکل كم آرمی ک ٹٌ ؿیز ہے
آرمی کہن
ے کٌ پصبذي ىلح کل
ے رض
ے بٌئی ا تن
ر بک
ے كاؽخ ک ٹٌ رشبٌ رلی ک ٹٌ ؿیز ہے
آ تن
ُ
ؔ
ملت سے زشنے ہے ضل ابکل ؿیر ہی ک ٹٌ بزاش
نن نل کسبالء كاللق سے نلػھم ضبذگی ک ٹٌ ؿیز ہے
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6666

ک ٹٌ ضلب ہے غہٌف میك نلقیر کسبالء
ک ٹٌ ضلب ہے غہٌف میك نلقیر کسبالء
ہے صل كشٌق ضمٌنے میك تبلپس
ک
ھ
ی
ے رمٌغ میك نصلپس
حنن
بھر

کسبالء
کسبالء

کو اب میلشنے كالی ہے ن فذپس کسبالء
م بیر

لٌف

ابؾ

پسالی

ے
رکھٌئی ٹگ

ے
اب کسبالء کے رنت میك لٌري شچٌئی ٹگ

ركلہٌ ہے کلف ابق قی ٹـ طف رعٌ
ركلہق ہے کلف تبت غہ ٹذ شم كقٌء
بھر اعلی تشیبی کٌ بھال ہلكً سکس ک ٹٌ
اؽ فجر يرنضی ہے نل اؽ شلؾ قٌطمن
ل ٹکق ہے چٌؿ تبت شلٌلُ مٌَب کٌ

ے کل گھمپِ بھی نن نیسر ہے آب کٌ
ئین

6666

ے تہت دصبك
ے ابق ذسق بھ
کجھ رپس تہل
ے لٌم کے قربك
ے ؾزـ ح ٹؿ لین
آۓ بھ
اكش جب لٌم ربك سے اسف كعٌق کٌ مال تہیك
ے كہیك
نل رؿ مللؿ ہل کے کھڑً شم گن
ے
ے چٌؿ رؿ کٌ بھال میك کہلق کس
ے بھ
ک ہن
ے
اكش اس نے کسی میك اپ ٹٌ غہٌشا کسكق کس

ؼ ٹذ اہلل

کل

ح ٹٌؿ نن اؽ آبٌ بٌ گھٌق

کو بعلنض ابؾ بٌبٌ نے میرً ربٌ بھٌ ہٌق
اكش قرمٌبٌ بھٌ کو كقُ کٹھیق آۓ رشو ٹٌق
نل کسبٌ كہیك ضل اس میك لکھٌ ہل اً میري چٌق
نل اس گھڑي سے كقُ کٹھیق ہلگٌ کلئی اكش
بٌلق شضا میك ح ٹؿ کی

عمّو

سے کلئی طمش

6660

ابق ذسق نے کھمؿ کے بعلبز جب پشھٌ

ُ
گل شبؿ غہرم ہل گ ٹٌ پشه کے ضل بھٌ لکھٌ
آنکھمق سے
نلبٌ علی

کٌ

ے ہلۓ بجرپس بٌشہٌ
ضل م ن
چٌپٍ مبیر

بھر پشھٌ

ُ
بعلبز میك لکھٌ بھٌ کو اً میرً گل ہزاش
بھٌئی نن میرً چٌف کل کس ر حببل پ ٹٌش
ے قرپٍ لٌم کے بھر رلیر ذسق
تہنچ
ُ
ُ
ک
ہ
ئیش ن طر ک ٹٌ اتہیك بعلبز كم ن
رنکھٌ ذصیق نے ضل زط لٌم شیز بق
رؿ میك الف ضما ہلا بھر آۓ رك بیق
زط ربکھ کس ذسق کے نن نللے عو ابٌـ
بھٌئی کی میرً ابؾ كغبت ہے بٌ یمٌـ

6661

ے میك پٍ ذصیق
ابق ذسق کل ىنے ہیك ؾیم
کسنے ہیك بھر دسـ کل كہٌق پس ظلب ذصیق
ے لٌف ؽخب ذصیق
ے اب رکھٌئی ٹگ
ک ہن
ے لعـ طرب ذصیق
ے الف میك ىئی ٹگ
گ ہن
ُ
ے
كعذم ک ٹٌ بھٌ بھٌئی سے الکل تٹھٌئی ٹگ

ؼ ٹذ اہلل
آدس
ركلہٌ

سے ظکینن

پن
رلہق

ذسق
ؾیمن

ے
کی لٌري کسائی ٹگ

ہلا غ فذ بٌ كقٌش

کٌ
ک ٹٌ

ابؾ

اجی ٹٌش

ے نے قراش
ابؾ ركىرً کل ربکھ کے ہلنے بھ
ک ٹٌ سکس الط فٌت ہل جب رؿ ہل ضمگلاش
ركلہٌ کل گھمپِ ابؾ بھی ىرپُ مال تہیك
رلہق کے ہٌبھ میك کلئی شبؿ ح ٹٌ تہیك

6662

ے میك ٌؾركػ گل ٹگلق
ے ؾیم
ركلہٌ رلہق بھ

لم
ن مُٹاررپ ْن
ھ ْ ْ

ے عذك
ے بھ
کی عذا ر تن

ے لٌم پ ٹؾ ضلق
رلہق کل ػھمص چٌنے لگ
کسنے کل تس یمٌـ غہٌرت کی آشضك

نلػھٌ رلہق نے اب کے کہٌق بٌت ہلۓ گی
قرمٌبٌ ذسر ہی میك مالقٌت ہلۓ گی

ے ركلہٌ کٌ بھر ل ٹٌس
ے كم ضپٍ بق کین
نکل
ُ
ے میك نل پ ٹٌہی رلہق ػھمص کس اراس
ؾیم
ے بٌس
ركلہٌ کل لٌم ربك نے بالبٌ بھر ا تن
ے ہل آح
قرمٌبٌ تف بھی ػھمص کے چٌنے لگ

خ
بھہرك کے ربکھ للق سشا ُ سن ذسق کل میك
نللٌؽ کل ت مہٌشي پ ٹٌ ركق کلق نل میك

6663

ے ضل لٌم ضماش
آدس قرپٍ ىلح کے تہنچ
ركلہٌ بھی شف میك آبٌ ہیك نللے نن بٌنکٌش

ے کے ک حنبل ركلہٌ نن مـ کے كاش
ے لگ
ک ہن
بللاش بك مٌشك لٌنل نن پسػھی چگس کے بٌش
ے
تیرك ه ٹٌق ضل ه ٹکشكق بق سے گزش گن

ؼ ٹذ اہلل

ے
اس غہٌف ىحق سے گزش گن

ذس رـ رلہق نے ىعوء ركلہٌ نن کی ن طر
ے لگٌ چگس
ؿش کھٌ کے گس پشي كہیك بھین

ے نن نلعن گس
ک ٹٌ چٌؿ اہـ تبت کٌ لکھ
رؿ شك شہٌ بھٌ نب کٌ ظکینن کل ربکھ کس
ؾزاراش کس رعٌء
عذقے میك لٌم ربك کے ؔ
اشمٌف نلشً پ ٹٌم کے نب کے کسً چذا
*****
*****

6664

ک ٹٌ ؽخب طور ضمٌق ربکھ شہی ہے ضتبب
ک ٹٌ ؽخب طور ضمٌق ربکھ شہی ہے ضتبب
بھٌئی کٌ ىر نن ه ٹٌق ربکھ شہی ہے ضتبب

ِّ
ے ہلۓ شكنے ہلۓ بجلق کی
الع طش کہن
ُ
ب
پ ٹٌس سے ذشؾ ضبٌق ر کھ شہی ہے ضتبب
ے
ے اشمٌق نل کبیك غلف ك دمحمکے لین
ہل ب گ
ُ
ے میك ه ٹٌق ربکھ شہی ہے ضتبب
ے مین
ا بک

تہر سے آبٌ ابھی بھٌمے کير بھٌئی کے

ركش پس ىش ضلاق ربکھ شہی ہے ضتبب
ضلق میك پس بھٌئی کی آنکھمق سے لالـ آدس
نے کسمق نلعن ک ٹٌق ربکھ شہی ہے ضتبب
بٌشہٌ مٌق سے ه ٹٌ نلعو گو اقمذ ہے
ؾنجر طير كہٌق ربکھ شہی ہے ضتبب
*****

6665

ک ٹٌ ق ٹٌهت
ک ٹٌ ق ٹٌهت

گزش

گبی بٌبٌ

گزش

گبی بٌبٌ
ُ
میري رپ ٹٌ ادش

گبی بٌبٌ

غف ہیك چٌشكق طرػ ظکینن کے

چٌنے ضله ٹٌق کذھر گبی بٌبٌ

ے
ے لگ
ے گٌؿ پس طمٌ بچ
جب ىجھ

میك ستمگس سے زش گبی بٌبٌ

ے کٌنلق سے
میرً گلہر بھی ػھین

جب گلہر پس ن طر گبی بٌبٌ

کی پشتبی بھی

جب ن طر تہر پس گبی بٌبٌ

آؾ ؾیملق میك جب ہمٌشً لگی

پٍ میك ضمۓ تہر گبی بٌبٌ

ے نن میك ضمئی بھی
آة کے مین

اب كم لٌـ ك وجر گبی بٌبٌ

ىش ؼ ٹٌس

6666

ُ
آة کٌ بٌض ابھٌبٌ بٌر آبٌ

میك ضل نلق رش نن رش گبی بٌبٌ

شكنے شكنے ہی لٌـ بؾ ضتبب

ے ىر گبی بٌبٌ
اكپِ پس پ ٹگ

ے شقنن بھی
گلر میك ىر لین

ق ٹذ چٌنے میك ير گبی بٌبٌ

ُ
ت
ئ
ہلق تہٌرش کی یبی  ،شكئی ہیك

تس نلق ہی آبکھ بھر گبی بٌبٌ

اً ذشٌمی ظکینن بٌبٌ کل

بٌبٌ

بٌر

٭٭٭٭٭

کسئی

چذھر

گبی

6661

ے ہیك آضاش کسبالء میك
ک ٹٌ ک ٹٌ گزش گن

ے ہیك آضاش کسبالء میك
ک ٹٌ ک ٹٌ گزش گن
م بیر

کٌ

بھٌ

جی ٹٌ رضماش

کسبالء میك

كعذم تٹھٌنے اپ ٹٌ ربك کی ن فٌء کی چٌطر
ل ٹکس چال ہے رنکھم گھر بٌش کسبالء میك

ِّ
ب
ے نن چٌف کے ھی دس کل
ے بچ
پ ٹٌسے شہی ٹگ
بٌئی

بال

شہٌ

ہے رلذاش

کسبالء میك

ے کير نن طف ہل مللی کی چٌؽ پس جب
کیس
ىلح ذشیبی کٌ ہے لٌىش

کسبالء

میك

نن ـؾر کی گھڑي ہے نن ذسر کی گھڑي ہے
عو نے و ٹٌف میك کی بللاش کسبالء میك
ے لٌم كاى
ہے آدسي گھڑي اب اپس پ ٹگ
قذملق کل

پ ٹک ٹٌ ہے شہلاش کسبالء میك

6666

ضطملق سے ضلش مللی نن ضل طرػ سے اعذاء
تیركق کی کس شہے ہیك نلػھٌش کسبالء میك
ے میك للث چٌۓ ضتبب نل س بخ کسبٌ
ؾیم
ُ
ل
رکھ ٹٌ نن عو ک ٹگی نن بھٌش کسبالء میك
ُ
ػ
رش ھیق کس

ے
طمٌ بچ
کی ٹٌ

مللی پسہٌف ربك اكش

ے ظکینن
مٌشً بجھ
ه ٹٌ

شہٌ

ِّ
ہے ک فٌش

کسبالء میك

عٌلی قذش کے ہيرام

ہف چٌۓ کسنے غف کٌ اطہٌش کسبالء میك
لؾ تیرً آتسمق رپ ٹٌ کے اس بھبلش سے
اً ک ؔ
ؔ
ُ
ے نے لؾ اس بٌش کسبالء میك
تہنچٌ ہی ر پ ٹگ
*****

6666

ے مبیر تیرً بعذ
کیس

ے گی ضتبب
ؾن

ے مبیر تیرً بعذ
کیس

ے گی ضتبب
ؾن

ے گی ضتبب
ہر سیف عو ل ٹٌ نن غف نن غہ
ے ضتبب بھی كم بھٌئی نن شہٌ
ے لین
ضبذم ذشک
چٌف سے پ ٹٌشا كم ضہرا کی کمٌئی نن شہٌ
چٌؽ اصائی ہلئی قربٌر کسً گی ضتبب

ے
بھٌئی بٌقی شہیك ضتبب نے ـیق ک ٹٌ نن کین

ے
ے رك ىؿ بھی اض شام چذا بزش کین
ا تن
تس میك ضل بھی ہے كم قربٌف کسبگی ضتبب

6660

ضطف اکیر کٌ بھٌ رؿ ضمض مگس كم بھی غہٌ
قیر

اصغر نے چگس ؿیر ربٌ غ بط ک ٹٌ

ے ؼی يربگی ضتبب
بھٌئی کے عذمے سے جین

زكتبی لٌتسمق میك بھٌئی کٌ لالـ آدس
ہٌۓ م طللـ کٌ كم وچذم كم ؾرب ؾنجر
الؾ ضلق شكنے ہل ۓ آم بھربگی ضتبب

ے
اؽ طرػ ىر تیرا تیزً نن لػیك لے کے چل
ے
ے بجلق کے گل
اؽ طرػ شسی نن بٌبذھے گن

نلق لُٹا

ے گی ضتبب
قٌقلو لے کس كم چل

6661

نے تسی اتسی کے بٌللق سے ػھ ٹٌبٌ غہرم
نے کسی اتسی کے ہٌبھمق نن شظق کٌ تہرم
بٌـ لے لے کے تیرا بیق کسبگی ضتبب

چٌؿ مبیر کی قرقُ میك ضل ضتبب کٌ ہلا
م
ہیك قمٌلی عو وعـ بھی اسی غف میك لذا
غف سے قرمٌنے ہیك ضل بیق کسً گی ضتبب

٭٭٭٭٭

6662

کبلق نن بق چٌۓ تیري غہٌرت ىرػ
کبلق نن بق چٌۓ تیري غہٌرت ىرػ

ے
ے اكش تبی کے لین
يرنضی کے لین

ے ػھکٌ ري حبیك
نل نے ؾنجر کے تنچ

ربق الالـ

ے
کی ضبذگی کے لین

اً نلاسے دمحم کے تیرً ضمي

يرضی شب نن نلق کلئی کٍ ہے چال

ے میك رنکھی ه ٹٌق
نل نے اکیر کے مین

ے
اتبی آنکھمق سے شب کی ضلسی کے لین

ضمپَ کس گسـ شتبی میك نے شیر کل

ُ
چٌؽ پس شکھ کے شذشٌش شكنے شہیك

طمع الکلق کی ىركش چالنے شہیك

ے
تنہی سی قیر میك شكسبی کے لین

لگٌ

تیر ي گسرف نن نے شیر بٌكؽ پشا

ے لہل آبکھ سے
کس پ ٹگ

ے
ے لبلق کی ھیسی کے لین
تیرً ضم کھ

ک ٹذ

ؾنجر

بذل ٹٌ شہیك

ُ ُ
ذشؾ گسرف نن شؽ شؽ کے چل ٹٌ شہے

اكش بٌئی کل

پ ٹٌلٌ

شہے

ے
ظلف کٍ نن شكاق ہے کسی کے لین

ے
ضبذگٌئی کے مین
ہف

تہٌبٌ

کسكبیك

نن ؾنجر

پشپ ٹٌ

6663
ركش پس ذشکل اقمذ تٹھٌبٌ شہے
ُ
ٌ
ضط
فی نن پ ٹٌۓ ہمیك
اهت

اكش ا بی ضبٌق ب
ُؔشٌبٌ شہے
ھی
ت
ذ
ُ
ے
ک ٹٌ اسی کٌ گال ہے ػھري کے لین

لٌـ کلقے کے بٌضاش میك چٌ بچٌ

ٌضطفی کی نلاسی بھرً نے شراء

الؾ ضلف سے چٌرش پ ٹٌنے ہیك ہف

ے
قر ؼ ضتبب کی نے چٌرشي کے لین

کبلق نلاسے سے بٌبٌ کٌ شكضن ػھمبٌ

قیر ضہراء ػھمئی اكش مذپبن ػھمبٌ

رً شہٌ ہیك ؿیر کسبالء کٌ صنر

ے
پ ٹؿ رپ ٹٌ بھی آؿ تبی کے لین

ُ
َ
ب
الكت آؿ ادس شلالت ھی ہے

ؔ قرانت بھی ہے
نن قرنػت ہے مٌہر

طمع الؾ غف لٌم

ے چلل
لین

ے
ظلهت قیر میك شكسبی کے لین

٭٭٭٭٭
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ے کبیك رف کے گھر میك آب نن بھٌ
ے بھ
گزش گن
ے کبیك رف کو گھر میك آب نن بھٌ
ے بھ
گزش گن
مگس ذصیق سے عٌپس کل اض طراب نن بھٌ
اگس تہشت میك ہلنے نن کلپس ك تشییف
نل شكنے كاللق کی آنکھمق کٌ بھر ضلاب نن بھٌ

ذصیق اكش ظلب آب اً
ے
یمٌـ کسنے بھ

ُحجّت

معٌس اہلل

ضؤاؿ آب نن بھٌ

ے تبی نے بالبٌ ہلا كم بچـ ىچٌؿ
ذس
ُ
ب
ے ضل کو بٌشبٌب نن بھٌ
ت ير اسے ھی ر تن

6665

رصلش لٌم بھر آبٌ

کہٌ سے

ُخ ّر

غہ ٹذ

س طٌ کی شام میك گس چٌرمء نلاب نن بھٌ
علی کے بٌۓ و ٹٌشؽ نے ضل ؼ ٹٌ بٌئی
كم نلش رؾرت ملسی کل رمی ٹٌب نن بھٌ
ِّ
ب
و ىط ذصیق کے بجلق نن پ ٹذ ھٌ بٌئی
تہت قرپٍ بھی كم تہر فحط آب نن بھٌ
ائیس غير

تسر کس رك

چٌکشٌشي میك

کہیك نن نن کو عالـ انل پساب نن بھٌ

٭٭٭٭٭
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گـ کی شبگت ضلف ذشیبی بغمنء بـ بـ ہٌۓ ذصیق
گـ کی شبگت ضلف ذشیبی بغمنء بـ بـ ہٌۓ ذصیق
گ

لسق عٌلف

ے بھالبٌ چٌۓ ذصیق
پصـ مٌتف کیس

تیرك ه ٹٌق کے ضطملق سے جب گھمصً پس تبلشاۓ ذصیق
پشئی شكد علی ك ضہرا چلذ میك کہو کس ہٌۓ ذصیق
ے تہیك ه ٹذابیك ذصیق
ے ضما کس ظکن
کلئی اشمٌق ا لک
ُ
آبٌر ہلق اف کی بٌر سے رؿ اكش ىر میك شہے ضمراۓ ذصیق
ُ
ے ہلئی ہے م طللـ کی ضلب رار شسی
رشبٌش میك ا بک
نے کس کی قربٌر کل ظق کس امذار کل آ چٌۓ ذصیق
رپ ٹٌۓ رئی سے نے پسكم آللرمء رپ ٹٌ کبلق کس ہل
ُ
ضم بٌش لٹھٌنے آۓ نل ک ٹٌ ہر بٌش اسے بھکساۓ ذصیق
ُ
عو شكض کی پ ٹٌس کٌ غف نن ک ٹٌ اكش اس کٌ الف كم ک ٹٌ کسنے
تہ ٹٌ ضيزـ ك کلپس بھمکس میك قرركس بھٌ ضپس بٌۓ ذصیق

6601

ط
ج
ى
ے کل ہف رپ ٹٌ كالے ک ٹٌ ھیك
اس ؾرش تصیك کے ش تن
بھٌ میننء ضہرا گہلاشم اكش ركش دمحم چٌۓ ذصیق

ق ّصہ

ے
ے رشر ك الف کٌ کشکل ه ٹٌبیك  ،کلف سن
ا تن
ے ضبٌق پس ىۓ ذصیق
رؿ پس گزشً ہیك ضل عذمے کیس

کینن لبلانے كالے نے آبٌر تبی

رپ ٹٌ کس لی

ے رپ ٹٌۓ ذصیق
نن لُبنے كالے لُٹ کے بھی ک ٹٌ ل ُٹ لک
نن وچذم اكش

اتشٌ وچذم کشکل

اہلل اہلل

نیسر

ہلبٌ

ہے

میري حبیك ہے اكش تشٌف بٌۓ ذصیق

ِّ
ے پ ٹٌس سے پشبٌ چٌنے ہیك
ے پ ٹٌشً بچ
ے تنہ
تنہ

ک ٹٌ ربکس تظکیق رىۓ اكش ک ٹٌ کہو کس تہالۓ ذصیق
شكض ق ٹٌهت اس سے تہیر بحمو ک ٹٌ ہل لک ٹٌ ہے
ِّ
ٹ
ل
ذ
ے ملئی کس پشھیك ه ٹذاۓ صیق
الؾ ؾزا کے وچ
ے نل بھکسا ربك
ہف چٌؽ تصیك اس کے بذلے کلبیق مل
ے کجھ ہے شالذ چٌعـ ہے ضل چٌؽ بٌۓ ذصیق
ے لین
ا تن
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6606

ُ
ے میك زالے ہلً ہیك قرآق ذصیق پس ہٌبھ ابھٌ شہیك ہیك
گل
ُ
ے میك زالے ہلً ہیك قرآق ذصیق پس ہٌبھ ابھٌ شہیك ہیك
گل
ے کل زھٌ شہیك ہیك
ے کعن
ـػب نل رنکھم کو ضلر ًشلمٌق ا تن
ُ
ابھٌ کے اکیر کی ىش شف سے ذصیق اس طرد ى شہیك ہیك

ضمیق کٌ رؿ لسض شہٌ ہیك قلؾ کل چ ّ
ؔکس سے آ شہیك ہیك
شبٌب سے صیر ہلگٌ کبلق کس نن مٌق کٌ رؿ اكش بھر نن من طر
ے میك آ شہیك ہیك
ذصیق تنہی سی ىش ل ٹکس دسـ کے ؾیم
تبی کی آؿ اكش ابق ح ٹذش نن اہـ کؼنن نن ربك کے شھیر
ے چال شہیك ہے
ـػب چذا کٌ پصبذنلق پس نن کس کے ؾیم

غہ ٹذ ہل کس ذصیق کے نب نن چٌبذ بٌشً نن مٌم بٌشً
نن شكض عٌضمش کسبال کی ضمیك کل ؾبت پ ٹٌ شہیك ہیك

6606

ػ
ـػب ہیك چذ ہل گبی سیف کی شرابیك نب ھق لی دسـ کی
ے بٌللق سے اپ ٹٌ غہرم ػھ ٹٌ شہیك ہیك
نل اہـ پسرم اب ا تن

ؔ

ہذاپُ ہلئی ہے اس طرد بھی ؼ ٹٌرن ہلئی ہے اس طرد بھی
کو تیزً پس ىر دشھٌ ہیك ل ٹکق ذصیق قرآق ه ٹٌ شہیك ہیك
سبی ضل

ے اصغر کٌ رؿ نن بھہرا
آكاض امیعٌنن نل تنہ

ے کے ػھملے سے تہر نؾرت بذش کی گلري میك آ شہیك ہیك
ُؔہمک
بھمى ظکنگٌ نن نن ضمٌنن كم

آدسي لٌم ربك کٌ وچذم

ے نن ؾنجر رعٌبیك لٍ پس ل ٹٌ کے گھر ىر ک ٹٌ شہیك ہیك
گل
گزشئی ہیك ح ٹکی ضبذگٌئی
ُ
اتہیك ہل ک ٹٌ شكض ذسر کٌ غف كم چلذ میك گھر پ ٹٌ شہیك ہیك
غف

عو

٭٭٭٭٭

ؔہر
کسبال میك مٌ

6600

ػ
گھر لِ گ ٹٌ چٌرش بھی ابھی ھق چٌپ ٹگی ضتبب
ػ
گھر لِ گ ٹٌ چٌرش بھی ابھی ھق چٌپ ٹگی ضتبب
کس طرد بھري شاہلق سے نل چٌپ ٹگی ضتبب

ػ
بٌ ـؾر چگس ضطملق سے ہلبٌ شہٌ ھلبی

ے بٌپ ٹگی ضتبب
اب ضطف اشیري کے تن
نے پسرم نن رشبٌ کی طرػ رنکھ ٹٌ ئی ئی
كہٌق ىش علمذاش کی بھرِّاپ ٹگی ضتبب
ضبذاف میك جب بٌبٌ کل زھلبربگی ظکینن
ے كم مؼصلـ کٌ تہالپ ٹگی ضتبب
رؿ کیس

ب
ھ
ٹ
ل
ک
ب
ل
ی
نجلق کٌ ہل ھم گی یسی
ئیبلق کٌ

نے شیر کی ہر ملص پس بٌر آپ ٹگی ضتبب

ےگی
نگہ ٹٌئی ہی اؽ ادشً طمق کی بھی غہ

رؿ بھٌـ کے ہر الؾ کل ئی چٌپ ٹگی ضتبب

6601

ؔلی
میػ الہذي کسنے ہیك پ ٹٌق جب غف کٌ قمٌ

ے اب چٌپ ٹگی ضتبب
کس طرد ل ٹٌ گھر لین
٭٭٭٭٭
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ے
ے میرً بٌبٌ کذھر گن
گھمصً پ ٹٌ ىجھ
ے
ے میرً بٌبٌ کذھر گن
گھمصً پ ٹٌ ىجھ
چٌف شضمؿ

س ّٹد

كاى

کذھر

ے
گن

ے
ہے ہے كم لٌم تیرب ك ن طچٌ کذھر گن
ے
ؾنگـ میك ىجھ کل ػھمص کے تنہٌ کذھر گن
گھمصً پ ٹٌ تبی کے نلاسے کل ک ٹٌ

ک ٹٌ

گھمصً پ ٹٌ كم بھمکے پ ٹٌسے کل ک ٹٌ ک ٹٌ
ضتبب بھی گسر گھمصً کے بھر کس بچٌؿ ضاش
ے لگی کو اً میرً بھٌئی کے شاہلاش
ک ہن
ے پ ٹال تیرً
مبیر ک ٹٌ ہلۓ ىجھ
ُ
ک ٹٌ ر طمبلق نے ػھمصا اتہیك اً كقٌ شعٌش
پ ٹٌش

گھمصً کہٌق كم قٌطمن کٌ نلش ؽیق ہے
چلذي پ ٹٌ کہٌق میرا بھٌئی ذصیق ہے

6603

گھمصً كم رك غہٌق کٌ مذر گٌش ہے کہٌق
كم نے کسمق کٌ ملتس ك غف ضلاش ہے کہٌق
ِّ
گھمصً كم چٌف ح ٹذش کساش ہے کہٌق
ضہرا کٌ

آق ٹٌب ُپر انلاش ہے کہٌق

ؿش میك ہے بٌ کو ہلش میك اقمذ کٌ پ ٹٌشا ہے
ضبذم ابھی ہے بٌ کو غہٌق سے لذھٌشا ہے

می ٹٌ بھٌ نن کو ہل گبی ؿش تبت يرنضی
بٌنل نے ىر کل تبٹ کے شہلاش سے کہٌ

گھمصً غہ ٹذ ظلف ہلۓ جب عو ھذي
ُ
اس رـ کسی نے بٌئی ربٌ بٌ تہیك ربٌ
شیراب ہل کے بٌغ ح ٹٌق عو شكاق ہلۓ
بٌ س بخ بیق شكض کے تضنن رہٌق ہلۓ

6604

گھمصً نے ىر نن چٌؽ اصا کس نن ري عذا
اً بٌنلۓ دصبك میك کہلق ک ٹٌ نن مٌدسا
رؾرت نے كقُ س بخ ضل بٌئی ظلب ک ٹٌ
ُ
نے شطف نے ضلاب بھی اًکٌ نن کجھ ربٌ

قٌبـ نے چلؼ ذشؾ سے ؾنجر مال ربٌ
پ ٹٌسے کل آب تیغ صفی نے بال ربٌ
*****

6605

گھمصً عو كاى کل کہٌق ػھمص کے آبٌ
گھمصً عو كاى کل کہٌق ػھمص کے آبٌ
ے میرً بٌبٌ کل کہٌق ػھمص کے آبٌ
ے ہن
ہن
َ
گھمصً میك بجھی سے عو اپساش کل للبگی
جب بؾ نن پ ٹٌتنگٌ کہیك چٌنے نن ركبگی
بٌبٌ سے بھی اب تیري ًکٌپُ میك کسكبگی
نل رلیر

ضہراء کل کہٌق ػھمص کے آبٌ
نل لے گ ٹٌ بھٌ گھر سے عو تضنن چگس کل
کبلق لٌبھ نن ىبٌ تسر

ؿیر الیسر کل

ظٌلف نن ه ٹٌۓ کہیك ضہراء کے تسر کل
نل نے کسمق تنہٌ کل کہٌق ػھمص کے آبٌ

6606

م
ے کہیك ل ٹـ میك غہیشٌم مذپبن
ہل ب گ
چٌ شف میك کہل عو سے بالئی ہے ظکینن
رنلصي نن کھڑي شكئی ہے مغملـ دصپبن
ضلر آ گ ٹٌ مللی کل کہٌق ػھمص کے آبٌ
نب ذسف نن تیرً نن لہل کے ضل تشٌق ہیك
نن ضلف ہے کصکٌ عو م طللـ کہٌق ہیك
ے ضل تیرً بق نن ؼ ٹٌق ہے
نن ضطف ہیك کیس
عذقے گبی آقٌ کل کہٌق ػھمص کے آبٌ
کبلق تشت نن تیري تہیك كم چٌضن بٌشي
َ
زھل ٹٌ ہلا ہے ض بق لہل بق سے ہے چٌشي
منن پس بھی تیرً ہٌۓ کہیك ضطف ہیك کٌشي
ے ًسنچٌ
نل ا ت ن

کل کہٌق ػھمص کے آبٌ

6611

ؔ آم پ ٹٌ ہل گ ٹٌ ىخسر
رنلصي نن كضپس
شكئی ہلئی نب

آ

گبی اكىر

تیمیر

ِّ
چال کے ظکینن نے کہٌ تبٹ کے جب ىر

غہزارم

ن طچٌ

کل کہٌق ػھمص کے آبٌ

٭٭٭٭٭

6616

ے
گہلاشً سے ذصیق ضل اصغر کل لے چل
ے
گہلاشً سے ذصیق ضل اصغر کل لے چل
ے
ہٌبھمق نن شکھ کے قذنن راكش کل لے چل
ے
بٌرؿ میك لٌـ کے مو انلش کل لے چل
ِّ
ے
چالئی مٌق کہٌق میرً رلیر کل لے چل
قٌشغ ابھی تہیك ہلئی اکیر کے راغ سے
کجھ شكسبی ہے گھر میك میرً اس دساغ سے

ہلل میرً گـ کل نن چٌشك میك لے کے چٌل
تنہی سی چٌف کل نن ہزاشكق میك لے کے چٌل
اؽ ملش بٌنلاق کل نن مٌشكق میك لے کے چٌل
نے شیر کل نن تیعلق کی رھٌشكق میك لے کے چٌل
ؾنگـ میك لے نن چٌل نن بٌضكق کٌ بال ہے
میك نے اتہیك ابھی تہیك گھر سے نکٌى ہے

6616

ُ
کُ
ػھملے سے کبلق ابھٌ ل ٹٌ ر ھ ٹٌ ہے میرا رؿ

ُ
ضمنے سے کبلق رگٌ ربٌ رکھ ٹٌ ہے میرا رؿ
ُ
ک
چٌرش سے کبلق ػھ ٹٌ ل ٹٌ ر ھ ٹٌ ہے میرا رؿ
ُ
ے سے کبلق لگٌ ل ٹٌ رکھ ٹٌ ہے میرا رؿ
مین
َ
ک
ج
ن
ى
ھ
ے ہیك آة
كضماس کل آبٌ ہے ک ٹٌ ر ھن
ے ہیك آة
کبلق بٌش بٌش اًکٌ گال رنکھن
رنکھم نل میري ًکـ کل کس طرد بک ٹٌ ہے
گلري میك میري آنے کل کیشٌ ہمک ٹٌ ہے
بٌ چٌش ہے کو منن سے تہیك نلؿ لک ٹٌ ہے
ے ہٌبھمق کل ہر رـ پ ٹک ٹٌ ہے
ل ٹکق نن تنہ

پ
ن ركره الکل ربکھ کے آنکھیك بھر آئی ہیك

چٌبٌ تہیك نن چٌف میري نکلی چٌئی ہے

6610

ے
گزشي میك بٌئی سے اسے لے کے نن چٌ تن
ے
پ ٹٌلٌ ہی ؼی شہنگٌ نن بٌئی بال تن
ے
الکی نل ًکـ بھی نن کسی کل رکھٌ تن
اس ػنخن لٍ کل تہٌق نن

ہوا

ے
بھی لگٌ تن

اذشٌف ہلگٌ آنکٌ ىجھ رؿ مللؿ
ل ب
میك كاشي ا کل ھنج رك قیر شضمؿ پس
پس

بٌنل کے اس پ ٹٌف سے گھیراۓ لٌم ربك
آدس قرپٍ ىلح کے لے آۓ لٌم ربك

ِّ
ِّ
ب
چ
ے کل شکھ کے ہٌ ھمق نن الۓ لٌم ربك
بچ
بٌشكق طىجھ لل ضل ت مہیك طىجھٌۓ لٌم ربك
ے تنہی سی چٌف کٌ
کجھ نل ح ٹٌؿ چٌ ہین
پ ٹالل ک ٹٌ لصلش ہیك اس نے ضبٌف کٌ

6611

ُ
نن ظق کے دسملو نے ابھٌبٌ کمٌف کل
بٌکٌ س طٌ شعٌش نے تنہی سی چٌف
مٌشا چذبؿ لٌم کے

کل

اپسك کمٌف کل

ے و ٹٌبٌ بٌنل کے بٌـ ك تشٌف کل
ے ھن
ھن
ِّ
ج
ب
ھ
چالئی ملت ہٌۓ نن کل امٌف ري

ِّ
غ
غ
ب
ے نے ہف ہف کے ہٌ ھمق نن چٌف ري
بچ

عو نے ضماۓ لکس ضبٌق سے نن کجھ کہٌ
چٌبذ اپ ٹٌ ضپس چٌؽ ػھ ٹٌبٌ نعذ نکٌ
ُ
ُ
ے کٌ شذ ک ٹٌ
پسپُ سے ابھ کے آة نے ؾیم
ُ
ے م طل ف ٌ
ے بھ
ل ٹکق قذـ نن آگے کل ا بھن
ِّ
ب
ے گی
ے کل مٌ گ
ے ک ٹٌ کہلنگٌ ضل بچ
ے بھ
ک ہن
ے گی
بٌنل ؾركش ھیشلبلق كالے کل مٌ بگ

6612

َ
ے ؾرض کو بٌ رش ؾیمن نن چٌؿ ضاش
تہنچ
ربکھ کے ىرمٌۓ بٌش بٌش

آئی ضل بٌنل

ے لٌم بٌـ راش
ے لگ
گسرف ػھکٌ کے کہن
پ
لل غہر بٌنل ن گ ٹٌ اصغر کٌ بھی يزاش
بٌضمش پش
بٌنل

گ ٹٌ ہے رؿ رشربٌؽ میك

تیري کمٌئی ملی

آح چٌؽ میك

بٌنل كم

تیرا ھیشلبلق

كاى گزش

گ ٹٌ

بٌنل كم

تیري گلر کٌ

بٌى گزش

گ ٹٌ

بٌنل كم
بٌنل كم

ُ
تیرً گھر کٌ اچٌى گزش
تیر ا

ے
ػھم لن

كاى

گ ٹٌ

گزش گ ٹٌ

ے ہی ك
ے ہیك نن ہر رـ ىچلن
نن اب كم ضل نکن
ے ہی ك
قرركس میك كم ضلشكق کی گلري میك بلن

6613

ِّ
چالئی بٌنل ہٌۓ میرً بٌ يرار آۓ
کق ؾنگللق میك بٌنل ت مہیك زھلبرنے کل چٌۓ
گ
ب
ھ
چ
گ
ی
ے بٌۓ
تف یبلق ھی ھر میك ہمٌشً نن لن

ے سے چٌکے ًکـ نن مٌق کل رکھٌنے آۓ
ؾیم
ے
ے گن
ىجھ سے بجھڑ کے پ ٹٌس کے مٌشً چل
ے
ے گن
کس مٌق کی گلر میك میرً پ ٹٌشً چل

ػھمى ت مہٌشا چٌلی ہے کس کل ػھاللق میك
ے نب کل ه ٹٌلق میك
رً رً کے للشبٌق کس
ے سے لگٌلق میك
پشتنگٌ رؿ نل کس کل گل
شکھ شکھ کے ہٌبھ ہلتبلق نن کس کل ھیشٌلق میك
ے
ے گن
راري کے بٌس چلذ میك تنہٌ چل
ے
ے كالی کل لے گن
ے نن لٌبھ بٌ لن
ے ھن
ھن

6614

ُ
بٌنل کے اس پ ٹٌف نے عو کل شى ربٌ
ے ىر ک ٹٌ ربٌ
شرػت ضل ہل کے شف میك گن
تس اً ىرنػ ذسر کٌ لٌمٌق رکھٌ ربٌ
میعلق نے آح الکلق کٌ رشبٌ تہٌ ربٌ
ے
کس ؾرض عو سے رؿ میرا ُخ ْرسٹ ْد کنجین
ے
اصغر کے عذقے سے کلئی قرضبذ ربجین
٭٭٭٭٭

6615

لٍ رصلش سے لذا غف ذصیق

می ك

ه ٹٌ

لٍ رصلش سے لذا غف ذصیق

میك

ه ٹٌ

ؔپس الف بذاء ذصیق نل ذصیق ہے
ؽخب نن ُ
ے
كاهعن  ،رکھٌئی رنگٌ لٌ من

كم کسبالء کٌ
كم بیق

ے
تبت قٌطمن  ،ه ٹٌئی رنگٌ لٌ من

ذشیبی راعی میػ ربك  ،کی کس کے ربذ بٌلی لیك
ے ہف
کہ ی ٹگ

نل

بٌ شہٌ

ذصیق نل ذصیق ہے

ذصیق کٌ قذائی بھٌ  ،ذصیق کی گلاہی بھٌ
پسہٌف ربق مللی نل  ،ؽخب ذشیبی راعی بھٌ
َ َ َ َ
َ
ضل " ابک ٹؾ ك ا قذبؾ" کٌ بغرم بھر کے کہو رکٌ
میل

صقیكت

شبٌء

ذ ص ی ق نل ذ ص ی ق ہ ے

6616

ُ
غہٌق کٌ آىرا ذصیق  ،ہے کٌصػ ال ٹالء ذصیق
ٌعٌپٍ ك بالء میك ہے  ،كم آح نی ٹال ذصیق
ُ
تبی نے ذس کی ضلسی شاؿ  ،ضل رنکھٌ اس کٌ اتشٌ چٌؿ
نل قذمیلق نے کہو ربٌ ذصیق نل ذصیق ہے
نن کیشٌ ہل گ ٹٌ ٍہر  ،ہے ىش عٌضي چٌؽ پس
غہٌ نن چٌنے نن الف  ،ہلئی ہے عو کی طف کير
ے غہو ًکٌ
ضل اپ ٹٌ بٌضك کھم رکٌ  ،نن راغ کیس
مگس

علی

کٌ

ىزى

سیف کے بق میك رؿ لگٌش  ،گسً ہیك مللی بٌش بٌش
ے نے قراش
ضلاق تسر کل رھلبرنے  ،ہیك مللی کین
ے مگس
بذش تسر کی ىش پس  ،نن غ بط کس لک
م فٌـ صیر ك غ بط کٌ ذصیق نل ذصیق ہے

ذصیق نل ذصیق ہے

6621

ُ
ابھٌ نے راغ نل ضلاق  ،صعیػ بٌة بٌ نلاق
نن کلتشٌ ہے امنچٌق  ،ہے غيزرم عو غہٌق
ہے ذسف ضلر کٌ بٌش بٌش  ،ابھٌنے ہیك تسر کی ىش
ہے کس میك اپ ٹٌ ضلعلو ذصیق نل ذصیق ہے
تہیك سیف کی کلئی چذ  ،ہے آب ربذم ہر دسر
بذش ہی کھمرً ہٌبھ سے  ،ص غیر ىؿ کی لچذ
يزاش شیر ضلاش

پس  ،بذش کٌ چٌؿ ربکھ کس

نلق کہو کے شكبیك ائی ٹٌء ذصیق نل ذصیق ہے
نن نلل ٹٌ قرآف ہے  ،نن ٌضطفی کی چٌف ہے
تشٌنن ظلف کٌ ہے كم  ،ضل صیر کٌ تشٌف ہے
ؔباللق میك گھرً ہلنے  ،ہے ضلف میك بھرً ہلنے

مگس غہٌق

کٌ

آىرا

ذصیق نل ذصیق ہے

6626

کلئی ه ٹٌق کلئی تیر  ،نل کلئی مٌشً ہے خجر
ے پس  ،کبیك ہزاش قملو كش
كم ذضنن بق ا ک ٹل
ے ضطف  ،سیف سیف ہے رـ بذـ
چگو چگو لگ
ؔبالء کٌ گل ہل

چٌت من ذصیق نل ذصیق ہے
ضل نلػھٌ يرضی و چذا  ،نل ؿیرپ ٹـ نے کہٌ
کسك اً مللی ىر قذا ء  ،تہی چذا کی ہے شعٌء
تہیك بذف میك اتبی بٌب ،مگس چذا کے پبیك ه ٹٌب

تش
ش
ل
ـ ا مٌـ

نن ظق کے ىر ػھکٌ ربٌ ذصیق نل ذصیق ہے
پس  ،كم وچذم کس

ش
ت لشـ رعٌت ہے  ،رعٌ و
شہنگٌ

گ ٹٌُؔمہر

لٌم کے ت ير

ہٌري ضمٌق  ،لذا ہمٌشً رشو ٹٌق

ص فٌػبلق

کٌ

للشلو ذصیق نل ذصیق ہے

6626

بجھنگٌ نن چذا کٌ نلش  ،ہے ذسف گسعن ضلش ضلش
ے چلبی شپُ پس  ،كم وچذم آدسي ؾركش
کس پ ٹگ
ے
ے  ،ہف عٌغیلق کے كا س ط
نن تیغ گسعن ىر کن
ے لٌم ربك رعٌء ذصیق نل ذصیق ہے
کس پ ٹگ
ہل طمؿ آة کی ن فٌ ء  ،ہمٌشي ہے تہی رعٌء
ہل ذسر بؾ رصلش سے  ،نن غف کی شكنؼ ك تہٌ
ے وحق
اً نلش ؽیق تنچیق  ،لذا نن نل لن
شہل اً میػ ربك غہٌ ذصیق نل ذصیق ہے
ن
ع
ن
و
م
ٹ
ـ مللی میػ ربك  ،ال كه لو لیك
ؔ عالـ نل  ،لذا ػھکٌ تہٌق حبیك
اً لٌکس
ٹ
ہزاش آ بیك ًصکلیك  ،ک ھق ہل گسعن میزلیك
مگس تس ابؾ كاس طو ذصیق نل ذصیق ہے
*****

6620

م
ىش اکیر نن ىر کل ػھکٌۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
م
ىش اکیر نن ىر کل ػھکٌۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
ُ
م
کلف ىش ضلاق کل ابھٌۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
ُ
ب
ق ٹـ ؼ ٹٌس سے ہے کير طف  ،اس نن غلف ك دمحم کٌ ھی غف
م
ک ٹٌ ضمٌنے نے ہیك ظلف زھٌۓ ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
تہیك ؼ ٹذ اہلل قٌطف ك ؼ ٹٌس کس کی مللی کسً اب بھال آس

م
تہیك کلئی کے اب بالۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك

ے ہف ًکـ طو تیمیر
ػھذ گ ٹٌ ہٌۓ میننء اکیر  ،ضل بھ
م
ضطف رلیر کے نن رکھٌۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
ے ہل اً ئی ٹٌ ک ٹٌ من طر ،کہٌ آۓ ہیك بٌبٌ ك ح ٹذش
ر ک ھن

م
قٌطمن اكش ذسق شب کے لٌۓ ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك

ے ہیك نلق علی سے كم ىركش
گلر میك لے کے ىعوء اکیر  ،کہن

م
کہ ٹٌ بٌبٌ سے اً میرً چٌۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك

6621

ے ہیك آ تسمق
ے ہیك بٌ ہر ضمق  ،اكش آ نکھمق سے تہن
اؽ ن طر ر کھن

م
ے میك عـ ىچٌ ہٌۓ ہٌۓ ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
ؾیم

آل قٌطمن آل اً ح ٹذش  ،آل بٌبٌ اً لٌ هع ىخسر
م
کلئی امذار کل اب نل آۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك

ک
ھ
چ
چ
چ
ے لخت گس کے گس سے
ے مینن عو گس سے  ،ا تن
ے ینچ
کیس

م
کبلق نن اشض ك طمٌ بھر بھراۓ ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك

بذلے بٌئی کے تیر ہے کھٌۓ  ،ھیشلبلق كالے مللی کے چٌۓ

م
کلف يش مٌم کی پسپُ پ ٹٌۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
تہیك ؼ ٹٌس

عٌضي ـغینر  ،اكش ہے وچٌر تتمٌش ٌض طر

م
کلف گھمصً نن عو کل تٹھٌۓ ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
ُ
ذس حبیك سے ؼ ٹٌ لے ه ٹٌشً ،اس نن تٹھر لعیبل نے مٌشً
م
ے ظلف کے بٌرؿ ہیك ػھٌۓ ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
کیس
ے ہیك اب نگہ ٹٌف ہے شب
رنکھکس اؽ ن طر طهت ضتبب  ،کہن

ػ
م
ھبی چٌپ ٹگی ضتبب شرابیك  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك

6622

طمؿ میػ الہذي کی ن فٌ ہل  ،جب بلؾ نن ذشیبی ؾزا ہل
م
کہو کے نن ہمکل مٌتف کساۓ ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك

ُ
عو کی ضہیر ارا پس قذا ہے  ،ذسر لٌ ابؾ ہلبٌ پ ٹٌ ہے

م
م
جب نن مللی وعـ ه ٹٌۓ  ،مللی ل ٹـ میك تنہٌ کھڑً ہیك
٭٭٭٭٭

6623
ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك
ُ
ت
ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل ہیك

مٌق کل نن رؿ کٌ بکشا رکھٌل تہیك

م
بھہرك مبیر ل ٹـ میك چٌل تہیك

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

لٌم تنہٌ ہے کلئی غہٌشا نل رك
ُ
قیر میك قٌطمن کل شىل تہیك

صیر کی کسبی کل اب ک ٹٌشا نل رك
ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

ہل گبی طف کير بھٌئی ؼ ٹٌس سے

ے کی ظٌقُ تہیك بٌس سے
اب نل چلن

بالل تہیك

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

ضطف گہرا ہے تیزم نکٌلل کلئی

ىش اکیر

ػھ ٹٌلل کلئی

بٌة کل ضلف اپ ٹٌ رکھٌل تہیك

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

ضلف نے ىؿ کس ري ہے اکیر کی ىش

جب ن طر آئی ىركش کل رلیر کی ىش

رکھٌل تہیك

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

کی نصلپس ہے

اس کی قربٌئی قرآق کی نهشیر ہے

ے بٌبٌ
ا تن

کل اکیر

نللے مبیر
میرا اکیر تیمیر

تیزم

ُ
رؿ تبی ٌضطفی کٌ رکھٌل تہیك

کی

ہلل

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

6624

ُ
ب
ے آة سے
نن ؾركشي تہیك ىش ا ھ

ے
اپ ٹٌ تس ہے کو اکیر ضلاق چـ تس
ُ
اس صعیفی میك نن راغ ابھٌل تہیك

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

ے
ئی ٹٌ ابؾ ابؾ کس کے سٹھی چـ تس

ے
ؾرػ ػھملے میك اصغر علی شم گن

قذـ زگٌگٌل تہیك

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

ے
تف چلل آگے ہف چلذ ہی آئی ٹگ

ے
ؾرػ اصغر کی مبت کل رق ٹٌئی ٹگ

نن نل ہے امنچٌق گھیرال تہیك

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

چگس ير گ ٹٌ

لل نن ضتبب کٌ نلش ن طر ير گ ٹٌ

ے میك ىل تہیك
ىش اکیر کی ؾیم

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

مٌق کل اشمٌق بھٌ ركلہٌ پ ٹٌلبگی میك

کسبال چٌکے لٌري شچٌلبگی میك

چٌؽ میك مٌو ٹٌ کل مالل تہیك

ىش اکیر ضلاق ہے ابھٌل تہیك

آدسي رـ

بٌنل

ِّ
چالئی لخت

٭٭٭٭٭

6625

ُ
ب
ىسے کیبی ابھٌئی ھی عو نے
ُ
ب
ىسے کیبی ابھٌئی ھی عو نے

ُ
عو کٌ ىعو ابھٌۓ نن کلئی

چلبی شتبی نن نے رـ پشا ہے

اؽ کلق بھی نل ىۓ نن کلئی

گسـ شتبی نن ضمنے كم چٌۓ

ُ
تیر ظٌلف نے اس نن لگٌبٌ
ُ
اًکٌ ػھمى ػھمىۓ نن کلئی

ُ
ب
اس ضلاق کل ھی ق ٹـ ک ٹٌ ہے

ے رنکھی نن بھی کجھ تہٌشبك
ذس ن

لٌ ىؿ کلنخن

مٌق نن شطف نن کھٌۓ بھی کلئی

ئیبی ظکینن نکٌشي

نلنے بٌبٌ ضل بٌئی غہٌرت

تیري بجی کل رش رش بھراۓ

گلر میك اب لالۓ نن کلئی

نلبذ بٌئی ضل اصغر نے مٌنگٌ

ػھ ٹذا اکیر

تیري

ُ
ل
م
ابؾ ر ہق نے لگٌئی ضل ہ ٹذي
ُ
بٌة ركلہٌ کٌ ىعو ابھٌۓ

ے کی قیر
آل ئین

6626

شبؿ ركلہٌ کل ضلق کٌ لگٌبٌ
اتسی لٌري شچٌۓ نن کلئی

قٌطمن يرنضی ٌضطفی تف
ُ
ُ
الکی مبت ابھٌۓ نن کلئی

پ ٹٌ نے

ذشکل بٌضك سے کٌبذھلق نن ىۓ

ہف نن لٌنن ہے تیرا ہی بٌقی
نن کسـ ہے تیرا چٌف ح ٹذش

کبلق کے میػ الہذي تیرً راعی
ُ
آ بح اهت نن آۓ نن کلئی

آبٌر شکھ ٹٌ

تیرا مٌتف ہے جب بؾ ذشی ٹٌ

تیري سکس ہے بذشي کی شاجت

آۓ نن کلئی

میرً مللی کل

رشر رپ ٹٌ کٌ
٭٭٭٭٭

6631

لسضئی ہے ضمیق کسبال تٹھر

ے ہی ك
پش تن

لسضئی ہے ضمیق کسبال تٹھر

ے ہی ك
پش تن

ے ہی ك
پ ٹٌ ہیك اؽ ق ٹٌهت عو نن ؾنجر پش تن
ے ہی ك
ے کٍ عو كاى نن ؾنجر پش تن
ا ک ٹل
ے ہی ك
کہیك ضہرا پش تبی ہے کہیك ح ٹذش پش تن
لگی اکیر کل پسػھی ذسر ابھٌ ركنلق عٌلف میك
ُ
ے ہی ك
ارھر اکیر ارھر ؾبت میك تیغمیر پش تن
ضمٌنن ربکھ کے نے بٌئی نے شیر ػھملے میك
ے ہی ك
ے کل علی اصغر پش تن
کو ضؼ پس چٌف ر تن
پ ٹٌ عٌضمش کے ضمشح نن کیشٌ ان فالب آبٌ
ے ہی ك
تبی کی گلر کے بٌلے نن ؾنجر پش تن

6636

ے سے ؾبت بؾ
اپس بھ ٹال ہلا ہے پ ٹٌس کٌ ؾیم
ُ
ے ہی ك
ارھر کلپس کی ملـیك اكش ارھر اصغر پش تن
ے کٌ
ے کو ضؼ پس چٌف ر تن
کلئی نن كلللو ر نکھ
ے ہی ك
ے ہیك کٹھی اصغر پش تن
کٹھی قٌطف پش تن
عذا رتبی شہی نے بٌئیء بٌنل کو اً اصغر
ے ہی ك
ے آل کو اشمٌف رؿ مٌرش پش تن
چل
ے ل ٹکق
ے ہل کی ىر کبلا چک
ضل بٌؾر ہل نل ا تس
ے ہی ك
عذا مبیر کی ه ٹکس بق نے ىر پش تن
كم پسرم راش ضلر ذس پس بٌض پسرً کل ہے لٌشب
ے ہی ك
ے چٌرش پش تن
نن کیشٌ كقُ آبٌ كم تن
٭٭٭٭٭

6636

ے قربٌق
لکھٌ ہے کو انعٌش ضل نب ہل چک
ے قربٌق
لکھٌ ہے کو انعٌش ضل نب ہل چک
بٌشاح دصاق ہل گ ٹٌ ضہراء کٌ گلش ٹٌق
ے لل طٌف ؾرپ ٹٌق
ے چٌ چک
اكش س بخ کین
کسبـ کی ضمیك بق گبی نب گنج غہ ٹذاق
ىر تیزكق نن لے آۓ اشیركق کے دشھٌ کس
ىضمق کل بھی بٌمٌؿ ک ٹٌ گھمصً ركصا کس
ابؾ چکف ہلا ىلح ضمۓ ؾیمن پشھٌل
ضل کجھ کو ضش ك مٌؿ ہے نب للث کے ىل
ے بھرال
ه ٹذاتبلق کل غہر میك ىر پ ٹگ
کٌنے ہلۓ ىر چٌکے ئییملق کل رکھٌل
بٌ لٌر کل آح اكش بھی بٌلٌر کسك تف
قربٌر کسً کلئی نل نے رار کسك تف

6630

بٌنل سے کہل شكۓ نن اکیر کل ؿیرراش
ے نن نل لٌم کل ضتہٌش
اؽ نب کی رلہق ئین
الکلق کے ن طر آۓ نن کجھ آنکھمق میك آبٌش
کہو کس نن نکٌشً کلئی ؼ ٹٌس علمذاش

ظٌہر نن کسً آح کلئی رؿ کی لگی کل

ِّ
ب
ع
چالۓ نن کلئی ھی ذصیق ابق لی کل
ُ
گس آم کسً کلئی نل ضلب الکل ىزا رك
ُ
ذس لٍ نن ہل قربٌر  ،گال اًکٌ ربٌ رك
ُ
ُ
ے اصا رك
ضل مینن ضئی کسبٌ ہل ہٌبھ ا لک
ىر بھٌئی کٌ کٌبٌ ہلا ضتبب کل رکھٌ رك
اؽ شسی سے رك بٌبذه ہر غلشت کی کالئی
ُ
تس رً نن کلئی آح دمحم کی رہٌئی

6631

نن چکف کے بٌنے ہی كم بٌظـ کے پسه ٹٌش
ِّ
ه ٹٌم کٌش
ص فٌءکٌش
شبٌکٌش
ٌکٌش
ِّ
اىراش سیف گٌش ص فٌ ئیشو ك عذاش
ے بؾ بٌش کی ىرراش
ؾیملق کی طرػ پشه گن
ے
ے ضل کجھ ہل نن ًکٌ آح کس پ ٹگ
ے بھ
ک ہن
ے
مبیر کے ؾیملق کل بھی بٌشاح کس پ ٹگ

ؔف ّصہ نے کہٌ شك کے نن ہر اہـ ص فٌ سے
نے رتبل سیف گٌشكق زشك ٍہر چذا سے
آل نن ارھر ضلػ کسك شكض دصاء سے
ُؔعال سے
اس گھر کٌ نل بٌبٌ ہے قزكق ؾرش

کی ضلش ك مالبؾ نے لذا الکی ہے بکستف
َ
ب
ع
ے کی ظیف
ؿیربـ امیك کسنے ہیك اس کین

6632

اس بٌت کل ل ٹکق نن کلئی رھ ٹٌف میك ىبٌ
ے اس نن سیف اكش بھی زھٌبٌ
نب ظلف کین
ِّ
وچٌر کے تہلل سے ظکینن کل ھ ٹٌبٌ
لی ٹٌ ہلا بھٌ بٌة سے بٌقر كم ػھڑابٌ
ظٌلف غير ك شعذ
اب ىل

ے نکٌشا
صفی پش ھک

نل ہے کلف مذرگٌش ت مہٌش

قٌطف ہے کذھر  ،اکیر رلگیر کہٌق ہے
کہٌق ہے

كم ىركش کلبیق کی نصلپس
ُ
ل
ؼ ٹٌس کہٌق  ،ا کی كم طًشیر کہٌق ہے
ىل نل سشا رؾرت مبیر کہٌق ہے
عٌضي ك رىكش کسی
گس کلئی تہیك عٌبذ

ِّ
دساش
تتمٌش

کل
کل

ىل
ىل

6633

ے میك لػیك نے قذـ اكش آگے پشھٌبٌ
ا تن
َ
ِّ
بھٌلے کی ائی بٌف کے بجلق کل زشابٌ
اكش ضتبب ك کلبلـ

کل

بٌنل کل بالبٌ

ال وضن ہر اؽ ئی ئی کل نے پسرم کسابٌ

ے لگٌ اب ؾیملق کل بھی آؾ لگٌ رك
ک ہن
ُ
ب
گہلاشا ضل اصغر کٌ ہے الکل ھی چال رك

اعذاء کل ظکینن نے دسـ بٌؽ میك بٌ کس
ے سے ہٌبھمق کل ابھٌ کس
ے لگی نلق تنہ
ک ہن
اً طير ضل رؿ چٌہے تیرا ضلش ك ص فٌ کس
چٌرش کل مگس تبلكق کے ىر سے نن چذا کس
رش رش نن بھرا ضہراء کی نصلپس کل ظٌلف
تیڑي نن تہ ٹٌ عٌبذ رلگیر

کل ظٌلف

6634

میك نن تہیك کہبی کو نن ؾیملق کل چالبٌ
ے نن لگٌبٌ
میك نن تہیك کہبی کو طمٌ بچ

ے بٌئی بالبٌ
میك نن بھی تہیك کہبی ىجھ
کہبی ہلق نل نن کہبی ہلق میك نلنے ضل مٌبٌ
ے بٌبٌ کی ػھٌئی نن ل ٹٌ رً
اؽ بٌش ىجھ
ے سے لگٌ رً
اكش ىعو اصغر میرً مین

اہلل

میري نے کسی اً كانے ئییمی

بٌق صیر کی چذ بھی نن كہٌق ظلف کی چذ بھی
ال وضن

َ
ہ
گسق ٹٌشي ہلئی ا ـ دسـ کی

تہ ٹٌئی

کل تیڑي

گبی

عٌبذ

تتمٌش

ے ؾیملق کل چالبٌ
ه ٹذاتبلق کے لٌ من
ے ہر اؽ ئی ئی کل اكتبلق نن دشھٌبٌ
ىر پ ٹگ

6635

عٌبذ نے کہٌ میك نل کبیك رف سے ہلق تتمٌش
ے کی نن ہهت ہے نن ہے ظٌقُ گل ٹٌش
چلن
ہٌبھمق میك مہٌش اكتبلق کی  ،ضبخیر کٌ بھی بٌش
ے للہے کٌ اؽ ہٌش
بٌلق میك ہے تیڑي نل گل
ے رضماش ہے تتمٌش ہلق ظٌلف
چل ٹٌ ىجھ
ے مٌش میك ىچٌش ہلق ظٌلف
کلصً نن ىجھ

می ٹٌ بھٌ مگس کلف ئییمل کی نن قربٌر
ے ہیش ٹٌ بھٌ ہر اؽ قٌئی نے رار
كم شكنے بھ
ؔ نن ہرگص بھٌ کسی کل بھی چذا بٌر
اً نلش
ے لٌر کو گھر آؿ تبی کٌ ہلا پسبٌر
بھ
ے
نے گلش كکلق ىصیك غہ ٹذكق کے پشً بھ
ے
ے سیٌگٌشكق کے تیزكق نن دشھے بھ
ىر ح ٹک
٭٭٭٭٭

6636

لہل میك زكبٌ کؼنن کٌ مکیك ہے
لہل میك زكبٌ کؼنن کٌ مکیك ہے
نب عٌضمش کی نب

اہلل اہلل

صقؽ ہے بٌ عو ربك کی حبیك ہے
قلؾ شكبٌ شہٌ  ,شكئی ضمیك ہے
ح ٹذش کٌ رنکھم بٌضبیك ہے

ے بٌضكق ػھ ٹذي ًشؾ ظکینن
کن

ل ُٹا

ضل اکیر کی طرد پسبٌر ہل چٌۓ

بھال اتسی ضلائی بھی کہیك ہے

ے عو
کہٌق بؾ ىش اکیر لے چل

حىبت کی نل کلئی چذ تہیك ہے

لچذ میك آۓ ـیق اصغر کل کبلق کس

نن گہلاشم تہیك چلبی ضمیك ہے

عو ربك کس طرد سے کسكبیك لے

رہکبی چٌؽ ہے چلبی ضمیك ہے

ہلا نلق ق ٹـ اقمذ کٌ نلالٌ

ہے ذسف عو کہیك اكش ىر کہیك ہے

غہٌشا لعـ کٌ ركنلق غہٌق میك

عو ربك کے ضما کلئی تہیك ہے

٭٭٭٭٭

6641

ىٹایو ھؤس كافيو
ىٹایو ھؤس كافيو

نصبال

نصبال

يس

يس

ٌسیْة ٌا هپْچو زٌنیِ بال يس

جیوارے ُيب ان ھگصاان ےن جوای

جو جويئ ےن ےب خاؿ ظالگ ےن رسای

ٌسیْة ان ىوگو ٌسیْة يس ابٖص

مجع ھتيئ گیا رری ٌلسـ ان راظص

ْ
ٖاـھت ٌا رسٌاؿ ىيئ ےن اكا زیَ اىػابسیں

ایم نصيس پص ھتیا رسات ٖوا جيؤ ِؼںی
ْ
جويئ ےن ا خاؿ رسای ظاـھت ظالگ ٌؤٌْںی
ْ
غصض کیسي ےنمه ھبي ااگٔ کصس اے ػأ دیں
ْ
ْ
نمی ےنمه اوے چنی  ،ےھچ هكاں اكا خعنی

ےھچ هكاں غباس و انرب  ،ےھچ نہاں احصاب و ایور
ثیارے زیَ اىػابسیں بوال اے مغزوارس ظْو
زابں ٌا ؤ ظاكة نہاں يس ٌںی الؤں

اؾ كیاٌة ين ذنص ےھچ نصبال ِو واكػو
ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

6646

ٌسیْة ان ىوگو ھتي نیوي كیاٌة

ىػیْو ان دؿ ٌا ھتي نیوي ػلاوت

ُيب ان خصـ ين ٖيت نیوي خاىة

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ٌسیْة ان ىوگو ؤ غيل ان پِػیار
جو اغساء ھی ےب ھاـھت اكيٹ ےن ٌارا

هنص يس ھبصي ٌؼک پاين ظسھارا

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ٌسیْة ان ىوگو نہوں ظوں زابں يس

ھتیا زمخي انرب ھبي ِو ِؾ ِظْاں يس

گیا ظاـھت ٌويك پسر ِو هجاں يس

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ٌسیْة ان ىوگو ھتا ٌػصوـ اصغص

نصس اےنھ كعصس ھن پاين ٌیعػّص

ظبط پیٍرب
ٌسیْة ان ىوگو ؤ
ِ
ْ
ىاگوي ظخٍگص ھی اوي ےن ھٹونص

ھخا ظیْهڑسں زمخ ھج ان بسف پص

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ْ
ٌسیْة ان ىوگو ھگڑي ؤ ھبي اوي

ػ ِٕ دیں ھی جسسة ٌا ٌاھتو ھجاكوي

چالیو ظخٍگص ھی ثری گال پص

نصي ےن دغاؤس ےھچ گصدف نػٹاوي

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

6646

ٌسیْة ان ىوگو ُيب ين ِوايس

ھيت نصبال ٌا ھج ھبويك ےن پػیايس

نصي دیسا حمصسـ اےنھ رداء يس

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ٌسیْة ان ىوگو ىػںی ھی ظخاای
اگص الگي ھٹونص جو ِد ّرٔ ىاگای

ٌْے پاؤں ٌا اننھي بڑيي چالای
ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ٌسیْة ان ىوگو ركػیّة ِو ؤ مغ

ْ
ھبالجو ُھتي  ،اید اوے ےھچ ھص دـ

فصايق ٌا ابوا ين رسات ھتا پمهی

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ٌسیْة ان ىوگو ھبصي امجنَ ٌا
َ
َ
ٖيت ھن رشـ نويئ ان ھبي ُیػَ ٌا

ىػںی الوا ابُسيه ےن ےنمه رظَ ٌا
ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

ٌسیْة ان ىوگو ےھچ ىػْة ىػںی پص

ھتو ٌعْس پھ ظامل مهے ھتا زٌںی پص

ىب ػا ِٔ دیں پص
ھچڑي ٌارجو ھتو ِ

ٌسیْٕ دغوة ٌا وظْار ىوگو
ِ
ّ ْ
غضادار مكرت ھی ىهھو ا ِوخو
ؔ

ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں
ْ

ظیف دیں ػٕ ِو
ےھچ ىعف و نصـ ا ِ
ٌسیْة ان ىوگو ظوں ےنمت ظْاؤں

٭٭٭٭٭

6640

ل ُٹا

ہلا ابؾ قٌقلو شف سے چال کہ ٹٌ ہلا

ل ُٹا

قٌقلو شف سے چال کہ ٹٌ ہلا

ہلا ابؾ

اً کسبال اً کسبال اً کسبال اً کسبال چٌمظ چذا

ے
ے اصغر بھی بجھکل رً چل
اکیر بھی بجھکل رً چل
ے
غلف ك دمحم کے غلض کجھ راغ رؿ پس لے چل
ک ٹٌ ضلب نن بحمو ربٌ اً کسبال اً کسبال
آبٌ تہٌق مہمٌف بھٌ  ،الالـ کٌ ایمٌف بھٌ
ضؼ کے تبی کی چٌف بھٌ  ،ضلر نلل ٹٌ قرآف بھٌ
ُ
بٌمٌؿ اًکٌ بق ک ٹٌ  ،اً کسبال اً کسبال
ُ
ُ
ق
ے لٌم امف  ،ىر ہل گ ٹٌ انکٌ لف
وچذً میك بھ
بٌئی کے بذلے چلؼ نن  ،ؾنجر کے شگشكق کٌ سیف

نن ذسر نلنے کبلق غہٌ  ،اً کسبال اً کسبال

6641

کیسی تہٌق لٌري ہلئی  ،بؾ لخت پسبٌري ہلئی

ُ
اؽ بـ کی رلہق بھی تہٌق  ،ركؽے ہی بـ تبلم ہلئی

مہ ٹذي کے بذلے ضلق لگٌ  ،اً کسبال اً کسبال
ركلُ

شضمؿ اہلل

کی  ،ؼیرت علی ہے مٌم کی

نے پسرگی کل ربکھ کس ذسرت سے نب نے آم کی
بھٌ طمؼ میك ضؼ کٌ گال  ،اً کسبال اً کسبال
اتسی دصا بجھکل ملی  ،چٌؽ ص فٌ تیري تبی
ے کی ہف شپبن تبی
اشض بال بھی نل مگس کعن
مبیر کی ہے نن ق طٌ  ،اً کسبال اً کسبال
اس ح ٹذش بٌ ؿیز پس  ،مللی کے نلعن گیر

پس

اذشٌف ہے شب کٌ پشا  ،کسبٌ ہے ضل لٌـ ك وجر
مبیر اقعف کی پ ٹٌ  ،اً کسبال اً کسبال
٭٭٭٭٭

6642

للبٌ ہے کسبالء میك بھرا گھر ذصیق کٌ

للبٌ ہے کسبالء میك بھرا گھر ذصیق کٌ
ے اب ىر ذصیق کٌ
نلؽ ه ٹٌق نن ىئی ٹگ
شكد تبلؿ شكئی شہی ىش کے قرپٍ
ىر کٌث کس چال ہے ستمگس ذصیق کٌ
ے
ے بھی لِ گن
ًش ٹذ تبی کی چـ گبی ؾیم
تہر قرات چل ٹٌ ہے اب گھر ذصیق کٌ
ظٌلف لگٌ شہے ہیك ظکینن کل ه ٹل ٹٌق
رشبٌ نن ضم

شہٌ ہے پسارش ذصیق کٌ

بٌنل کی گلر ک ٹٌ ہلئی ػھمى کہٌق گ ٹٌ
چلبی ضمیك نن ضمبٌ ہے اصغر ذصیق کٌ
ے تیزم ہٌۓ ہٌۓ
مٌشا ہے ظٌلملق نے ذس
نصلپس ہے شضمؿ کی رلیر

ذصیق کٌ

6643

تیزً نن قرؼ لٌم ہے ضتبب ہے نے شراء
کینن بھ ٹؾ شہٌ ہے نلق رش رش ذصیق کٌ
اؽ رك تہر میك ک ٹٌ ہلا بٌغ ذصیق پس
کـ نل ہرا بھرا بھٌ تہی گھر ذصیق کٌ
ؔتف
ملبی ہے رك غہٌف کی بغهت ہمیك بذ

َ
ے ػھمص کے ہف رش ذصیق کٌ
ے کیس
چٌئی ٹگ
٭٭٭٭٭

6644

لے کے اؽ قٌقلو غيزرم لٌشبٌق چـ شہٌ ہے
شام پس چٌش پس نے کس ك بٌنلاق چـ شہٌ ہے
ىؾر

کہٌق

گسرف میك زاى ہے طمؼ گساق

ضبخیر

رنت

اكش

تہ ٹٌئی ہیك بٌلق میك

تیڑبٌق

ضطملق سے ػھٌللق کے ہیك ضلق شكاق

کس کے لکس چذا ربق کٌ بٌه ٹٌق چـ شہٌ ہے
ُ
ے
بٌبذھے ہیك اف کے شظق میك گل
ے
ے سے ًصکـ بل
ظق کے ك ه ٹل
ُ
ُ
ے
بٌضكق میك کـ آؿ اقمذ بل
ے
ے چل
للبٌ اتہیك  ،اف کے ؾیم
آح كم رشبذش رنت میك کٌشكاق چـ شہٌ ہے
ؼ ٹٌس

ے
جیس

غہٌشً

ے
گن

ے
پسػھی سے اکیر بھی مٌشً گن

ے
غلف ك دمحم سے پ ٹٌشً گن
ُ
ے
اصغر لچذ میك ابٌشً گن

ے لے کے كم بٌؼ ٹٌق چـ شہٌ ہے
بھمؿ ضل بح گن
م بیر

نل نے

بٌمٌؿ

ت ض نن

کلق
رہق

ے
شم گن

ے
ىسے سٹھی نے رًق شم گن

ے
گن

ے
شف میك غہ ٹذكق کے بق شم گن

شم

اكش اكسمس ىر نب کٌ نلؽ ه ٹٌق چـ شہٌ ہے

6645

نلؿ اً ظکینن اب آتنگٌ کلف؟
رشبٌ سے اب بٌئی ىتنگٌ

کلف؟

ے نن بجھکل
مین
ُ
ػ
ے رش نل
ھ ی ی ٹگ

غف نن کس  ،غف نن کس  ،لٌبھ بھٌئی تہٌق چـ شہٌ ہے

ے
گل

لالتنگٌ

کلف؟

بچٌتنگٌ

کلف؟

ے؟
لگٌۓ کس

ے؟
اكش گلر میك اب لالۓ کس

ے؟
ػھمى ہے چٌلی ػھالۓ کس

ے؟
شانلق کل للشي ه ٹٌۓ کس

بٌنل

سے

ک ٹٌ ہے اصغر تہیك لٌبھ ػھمى نل مٌق چـ شہٌ ہے
ضتبب ابھی ملؾ لٌـ
ظٌلف

کٌ

رشبٌش

عٌـ

آتنگٌ

ش بج ك الف گٌـ گٌـ

آتنگٌ

آتنگٌ

ىل پ ٹٌـ

آتنگٌ

ضتبب

کل

ے نن امٌـ ضمٌق چـ شہٌ ہے
ے ضم ؾن
ضم ؾن
ے مللی
ے بھ
جیس
ُ
ؔمی قذاء
ضم چٌق سے اف پس ذشٌ

پسہٌف الہذي

ے ہی بٌچذا
ہیك میػ ربك ك تس
ُ
شکھ ٹٌ لالهت اتہیك شب لذا

قٌقلو بٌلی لیك اف کٌ ضمۓ ح ٹٌق چـ شہٌ ہے
٭٭٭٭٭

6646

ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن

ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن
کسبـ میك آ کے گھر سے نے گھر ہلۓ ذصیق

اؽچٌب نے رکھٌئی صیر اكش كقٌ کی لٌف
ؼ ٹٌس نے ک ٹٌ بھٌ بل ٹذ ح ٹؿ میك تشٌف
الالـ پس قذا

ک ٹٌ اکیر لٌ نل ضلاف

جب کجھ تہیك بچٌ نل قذا کس ري اتبی چٌف
ؽجراء کسبال میك گس قرش پس ذصیق
ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن

6651

بٌئی ک ٹٌ بھٌ پ ٹذ دمحم کی

آؿ پس

ے اہـ تبت علی اصغر کے چٌؿ پس
شكنے بھ
شرػت ہلۓ ذصیق عذك کے ق ٹٌؿ پس
ے گٌؿ پس
گھمصً سے جب ذصیق گسً ا تن
ِّ
چ
چالئی قٌطمن میرً لخت گس ذصیق
ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن
ے
بھٌ ظلف تس پصبذ کٌ تیعت کے كا س ط
ِّ
ے
بٌپُ شہے ذصیق ہر لذت کے كا س ط
ے
بٌئی ظلب ک ٹٌ بھی نل خخت کے كا س ط
ے
کی سك ال ف فٌش و ٹٌف میك كکهت کے كا س ط
ے كقُ ـؾر ذصیق
کسبـ میك ق ٹـ ہل گن
ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن

6656

طير

لػیق میننء عو پس

ہلا ضماش

ے بٌشبٌش
ے بھ
ضمکھی ضبٌق نکٌؿ کے کہن
بٌئی بال اكش تیز نل کس نن ػھري کی رھٌش
کس شطف ىجھ کل اكش نن ىجھ کل طير نل مٌش
وچذً میك عو کے کٌبٌ طير نے ىر ذصیق
ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن
ے
ضتبب بھی آئی ىسے نے بھٌئی کے ىر کھل
ے
لیبی ضل ىش سے نل ضمیك آطمٌق ہل
تنہی ظکینن کہبی بھی بٌبٌ

ے
کہٌق چل

ے
ے سٹھی چل
ًش ٹذ ت مہٌشي اكش نن ؾیم
تتمٌش ہے علی نن ت مہٌشً تسر ذصیق
ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن

6656

ُ
ب
ضبق الع ٹٌ کے ہٌبھ میك ھی اكپِ کی مہٌش
ُ
ُ
ے ضل نپر میك لگ ٹٌ بھٌ ابکل چٌش
شؽ چٌنے بھ
ُ
ِّ
ے كکيراف اسے رشً مٌش مٌش
ے بھ
ک ہن
ُ
ے شہل شکل نن تف ؾنگـ میك بٌش بٌش
چلن

ے میرً بذش ذصیق
ہر بـ میك بٌر کسنے بھ
ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن
میػ الہذي کی كفظ میك رنکھی تبی ارا
کسنے ہے جب ذصیق کے غف کی طرػ بذا
آئی ہے بٌ ذصیق کی ہر ضم سے تس عذا
ارئی عالـ قٌبذ ضل ہر

نل ہے

قذا

میػ الہذي کے لٍ نے ہے لٌـ كوجر ذصیق

ے ذصیق نے ىر ہلۓ ذصیق
مٌشً گن

٭٭٭٭٭

6650

مٌق غيزرم نکٌشي آ چٌل پ ٹٌشً اصغر
ق ٹذ چٌنے میك نن رنکھم ابؾ مٌق کٌ چٌؿ ہے
ذصکٌ گہلاشم ہے چٌلی اكش لچذ میك ىؿ ہے
مٌق غيزرم نکٌشي آ چٌل پ ٹٌشً اصغر
مٌرش ہے تف نن كاشي آ چٌل پ ٹٌشً اصغر
ے ہل بٌرؿ میك کسبال کے
اً چٌبذ ػھپ گن
ػھمى پشا ہے چٌلی ضمۓ ہل شف میك چٌکے
ے
آ پ ٹگی ئی ٹذ کیس

گلري تہیك ہمٌشي

کلئی ہمیك پ ٹٌۓ ضمۓ ہل تف کہٌق پس
ے ہف كہٌق پس
ے لٌنن کس لی ٹگ
آ بچـ کٌ ا تن
ے نن تف کل ػھٌصً ضمیق لٌشي
کٌپ ٹٌ ضل بھ

6651

ے ہف آغلش میك تٹھٌبیك
پ ٹٌىل اب کس
ے لگٌۓ
کس کل ػھمىۓ ػھمى کس کل گل
کس کل ه ٹٌۓ للشي مٌرش نن غف کی مٌشي
ے تف ن طرم نن بٌئی بٌبٌ
پ ٹٌسے ہی شم گن
ے نن ہٌۓ ظٌلف کٌ تیر کھٌبٌ
ے گل
تنہ
بھر کبلق نن ہف کسبك نلق اً ىؿ آم ك ضاشي
زھلبذھے کہٌق کہٌق پس نلش ن طر ت مہیك ہف
م
ل ٹـ میك ہے ابذھیرا زھلبذھے کذھر ت مہیك ہف
آ چٌل چلذ ئی ٹٌ آ تسمق ہے رنکھم چٌشي
ے للؾ ہف سے
ے كطق جب نلػھی ٹگ
ہف چٌئی ٹگ
چٌلی ہے گلر کبلق کس کبلق آبکھ تف ہے غف سے
نل کہو رً ک ٹٌ نن چٌلُ قرقُ میك ہے ت مہٌشي

6652

ے
دسهت سے ػھ مہین
آ بگق میك بھمؿ تنہٌ

كالے کی شب ق طٌ کس
ُ
ب
ے ھی نل کھال کس
ا لک

ػھملی ہے ذشکی چٌلی بھر رً میرً بٌشي
ے
ؾبت میك رنت عو پس ہف چٌ شہے ہیك ا تس
ے
ے شف میك ہٌبھمق نن عو کے جیس
ے بھ
اصغر گن
ت
ب
ہ
ٹ
ے ہف نقی ٹٌ ھر کبلق ہے نے قراشي
نج ی گ
ہل شكض ذسر راعی کے لٌبھ لٌم کٌ غف
ؾبت کی شام پس ہل مبیر کٌ ہی مٌتف
اكش کٌبذھل نن ذشٌمی مللی کی ہل ضماشي

٭٭٭٭٭

ُ
ب
ىجرا اسے ضل ىؾر ك شبجلش بق ھی ہے
ُ
ب
ىجرا اسے ضل ىؾر ك شبجلش بق ھی ہے
6653

منجلس طمؼ بھی ہے اشیر شظق بھی ہے

ے اكپِ پس
پ ٹذؿ نل آگے آة ہیك اكش تنجھ
ؾربٌف ىر بھمبھی بھی ہے مٌق بھی تہق بھی ہے

ے ىر
ے للؾ ربکھ کے ضتبب کل پ ٹگ
ے بھ
کہن

نن تبت قٌطمن بھی ہے عو کی تہق بھی ہے

ے ضطف کھٌ کے لعیبلق سے شف میك لٌم
ے بھ
کہن
دص میرً کلئی مبط شضمؿ ضمق بھی ہے

6654

عٌبذ نے جب کہٌ کو نن ؿشـ ك کلق مال
بٌبٌ لٌ میرً کلئی ؾرپٍ اللطق بھی ہے

نلق كقُ رًق آئی ىر لٌم سے عذا
ئی ٹٌ نن شكل چٌؽ سے تہیر کلق بھی ہے

چلذي ہ ٹٌ

ػھري کل ستمگس کو نن رہق

ضہرا کٌ بھی علی ك تبی کٌ رہق بھی ہے

مقبلؿ ہل ائیس كم ذس کی ضبٌف

پس

قمذ چذا بھی ہے صكت تنچیق بھی ہے

٭٭٭٭٭

6655

ىجرئی چلؼ میك اف آنکھمق نے رنکھٌ ک ٹٌ ک ٹٌ
ىجرئی چلؼ میك اف آنکھمق نے ک ٹٌ ک ٹٌ رنکھٌ
قرش پس گسبٌ ہلا تیمیر کٌ نلاعو رنکھٌ
ِّ
ظلف اً ىجرئی وچٌر نے ک ٹٌ ک ٹٌ رنکھٌ
گھر ل ٹٌ ق ٹذ ہلنے بٌة کٌ ىعو رنکھٌ
میك نے رنکھٌ علی اصغر کٌ گال ضلف میك پس
میك نے ضطمی علی اکیر کٌ کلنخن رنکھٌ

نک عل
میك نے ر ھٌ م لٌم کل آللرمء ضلق
میك نے تیزً نن ىر رلیر ضہرا رنکھٌ
ُ
ابؾ گٹھري عو ربك تشت نن ىنے اس میك
میك نے بکشً ہلً قٌطف کٌ ىرابٌ رنکھٌ

6656

گس پشً مبط تبی بھٌـ کے ہٌبھمق سے چگس
علی اکیر کل ضل شتبی نن پشپ ٹٌ رنکھٌ
ُ
نے شرا چلؼ نے اس ئی ئی کے ىر کل رنکھٌ
ذشکی مٌرش کٌ کسی نے نن ح ٹٌضم رنکھٌ
ہٌنے کبلق ہل نن گبی کلش کو اف آنکھمق نے
ق ٹذ چٌنے میك ظکینن کٌ

ح ٹٌضم رنکھٌ

کہبی بھی ضتبب ٌض طر کو چذا ؿیر کسً
شات کل ضلاب میك ؾربٌق ىر ضہرا رنکھٌ
چٌ کے ضتبب نے مذپبن میك نن للگل سے کہٌ
کہلق کس منن سے کو پسرتس میك ک ٹٌ ک ٹٌ رنکھٌ
٭٭٭٭٭

6661

ىجرئی ق ٹذ سے جب عٌبذ نے پس ػھمنے
ىجرئی ق ٹذ سے جب عٌبذ نے پس ػھمنے
لٌـ میك ضمش ہلا

آؿ

تیمیر ػھمنے

بٌنل قرمٌئی بھی ہٌبھمق سے اچـ کے ہے ہے
ے اكش نن اصغر ػھمنے
نن نل اکیر ہی بچ
ے كقُ كراع
عو نے ضتبب سے کہٌ مـ کے گل
لل تہق تف سے ہف اب بٌ رـ ىخسر ػھمنے
پ یی ٹٌق کہبی بھی کبلق اكپِ نن رش رش نن بھربك
ىر نن كاشج نن شہے ق ٹذ ہلبیك گھر ػھمنے
کٌف کے رشر سے ک ٹٌ بٌلی ظکینن پشئی
بذ گہر کے نن مگس ہٌبھ سے گلہر ػھمنے

6666

ے بھر کس نهس ىرر ذصیق
شف میك قرمٌنے بھ
ىجھ سے ک ٹٌ ک ٹٌ میرً اس رنت میك بٌكش ػھمنے
ے ذصیق
ے بھ
نن غف اکیر ك ؼ ٹٌس میك کہن
آح ح ٹذش سے ػھ ٹٌ

آح

تیمیر ػھمنے

ے غف سے اكسمس
ے بھ
ے کی عو کہن
ىش پس ئین
بعذ ابھٌشم پسس کے علی اکیر ػھمنے
آشضك نن ہے کو ہنگٌموء ىخسر میك ائیس
ہٌبھ سے میرً نن رامٌف تیمیر ػھمنے

٭٭٭٭٭

6666

يرضی شب جب سبی ؿیربـ سے مبیر نے

يرضی شب جب سبی ؿیربـ سے مبیر نے
ىر ارب سے طف ک ٹٌ مبیر کی طًشیر نے
دس ہلۓ بٌرـ س طٌء پس مٌبگی جب شف کی شضا
ابؾ بـ میك بٌ لی ؾبت دس تیري ن فذپس نے
بھٌئی کٌ ىر ضپس ؾنجر نے شراء ه ٹذاپ ٹٌق
ے ہیك ضتبب رلگیر نے
ظلف نن بھی غہو لین
ہٌۓ شً كسهت امٌـ كقُ کل چکشا ک ٹٌ
گس کے قذملق میك کہٌ تتمٌش سے ضبخیر نے
ے ىركش کی آنکھمق کے ابذھیرا ػھٌ گ ٹٌ
لٌ من
مٌبگی جب شف کی شضا اقمذ تیري نصلپس نے
بٌ كقٌء نیسمب تیرً بٌـ سے ہے تس كقٌء
نهش بٌئی پس كقٌء کی ہے تیري بجرپس نے

6660

ے
کِ گن

بٌضك

مگس اكبچٌ شہٌ

تیرا علف

ظ
ل
قنخ بٌ لی مبلق پس ربق کی تبلپس نے

لٌـ کے رشبٌش میك كم لٌف کٌ سػنن پشھٌ
مغرکو ىر

کس ل ٹٌ مبیر

کی ہًشیر

نے

چٌ بچٌ قرآف میك شب نے ک ٹٌ ىركش کٌ غف
کس ربٌ ہف پس ؼ ٹٌق قرآف کی نهشیر نے
ے
جب رعٌء کی ٌضطفی نے شب سے ـضهت چٌ ہن
لے ل ٹٌ اتبی پ ٹٌم میك چٌرش ن طہیر نے
ـؾر عٌضمشا ىر ىركش ہلا بق سے چذا
اكش ن فٌء بٌ لی ابذ بؾ م وعذ مبیر نے
ابؾ بـ غ فلت میك نن گصشً غف مبیر سے
غف ظکھٌبٌ میػ ربك مللی تیري نکبیر نے
ے نن غ ف
ؔ نن ل ک ھ
ہے قلف م فللح گس قیركض
لکس مٌلؾ کٌ ق طٌء ؽخت کسي بذتیر نے
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

6661

ے
ىجھکل بٌبٌ عذا رك اگس ہل لک
ے
ىجھکل بٌبٌ عذا رك اگس ہل لک

ے
تف غہٌق ہل ُنال لل اگس ہل لک

تش ٹگی سے ضبٌق میك ہیك ػھٌلے پشً

ے
بھمصا بٌئی بال رك اگس ہل لک

میري كسهت میك بٌبٌ ضل بٌئی تہیك

ے
میرً گلہر رى رك اگس ہل لک

غمل رشبٌ سے كاتس کبلق آۓ تہیك

ے
ىجھکل اپ ٹٌ پ ٹٌ رك اگس ہل لک

ُ
تش ٹگی کٌ کلئی اف سے لکلي تہیك

ب

ضمبٌ گھر ہل گ ٹٌ رؿ بھی لگ ٹٌ تہیك

ے
میرً اکیر کل ى رك اگس ہل لک

بخش رك ضل س طٌ ہل ظکینن ہلق میك

ے
ے سے لگٌ رك اگس ہل لک
لل گل

چـ شہی ہے ضمیك اب نل آغلش میك

ے
ھنج رك اب خچٌ کل اگس ہل لک

آل

آل

ُ
ابھٌلل

ے
اگس ہل لک

6662

تف نن آۓ نل ضلر میك چلی آلبگی

ے
کجھ پ ٹٌ ہی پ ٹٌ رك اگس ہل لک

اپ ٹٌ کہو ركق پسسبی ہلق ربذاش کل

ے
آ کے صلشت رکھٌرك اگس ہل لک

کس چگو رًق بھٌئی ہے اصغر میرا

ے
كم چگو ہی پ ٹٌ رك اگس ہل لک

تبت عو کی نن ًش ٹٌؼ قربٌر بھی

ے
نلػھ لل غف ضرم کل اگس ہل لک

٭٭٭٭٭

6663

ىچ ٹٌح آب ك رانن ضہرا کٌ ہے گھرابٌ

ىچ ٹٌح آب ك رانن ضہرا کٌ ہے گھرابٌ
پ ٹٌضمق کٌ

کسنگٌ بٌ ذسر نن ضمٌنن

غف

میػ الہذي نن مللی ہے مطھر ذشیبی

ُپر

رشر سکس ظق لل نن لٌم کی ضبٌئی

کس پ ٹٌس کی

نال

اكسمس مبط

اقمذ

میك بھٌ قٌطمن کٌ چٌئی

ِّ
اكش لذت ق طش سے کہ ٹٌ بھٌ بٌئی بٌئی
کٌ

يرپبن نن چٌبٌ

6664

ُ
اس رشو ٹٌق پسبذم ابؾ کسبال سے گزشا
ک ٹٌ رنکھٌ نے ضبٌق نے رؿ ضمض نن ن طٌشم
ِّ
لذت کی رھلة میك اؽ ق طشٌف کٌ پشپ ٹٌ
ُ
ل
ضطملق سے ضلش اس پس كم ا ع طش کٌ کہ ٹٌ

ے ہلتبلق نن كم بھرابٌ
ضمکھی ضبٌق کل ا تن

نن ربکھ کس ن طٌشم

اؽ ػھٌص پس كم ئیٹھٌ

ے قکس آب ك رانن
لٌشً پسبذً کسنے بھ
پٍ چٌؿ کسبال

کٌ

اً لٌبھبلق پسبذك

ے
کہن

لگٌ

پسبذم

ػھمصك ح ٹٌؿ اپ ٹٌ

آقٌۓ رك غہٌق نل عو شكض سے ہے تضنن

6665

تف کل رشجت کٌ نن لٌنن نل ہے نیسر
كہٌق چلبی شپُ پس ہے نے بٌب ربك کٌ شہیر

َ
ت ہے ىچٌش کے بذف پس
اكش ضطف اف گن ْ
ُ
رً کلف آب الکل ہے ضل طرػ ستمگس
پ ٹٌسے ذصیق پس ہے اعذا کل ظلف زھٌبٌ

ظق کس نن چٌؿ مللی لٌشً پسبذً نللے
اً کٌش ہٌبھ ہلنے ہف چٌکے بٌئی ىنے
مبط تبی کی چذهت ہف نے ضبٌق بچٌنے
پ ٹٌسے ذصیق کی ہف تضنن لبی بجھٌنے
ہٌۓ لللؽ

اُمّت

کی ٹٌ ہے

كذش ٹٌبٌ

6666

نللے پسبذً مـ کس بٌضكق تہیك نل ک ٹٌ ہے
بغهت چذا کی ہف کل نن ضل بح نل ق طٌ ہے
ے ضل بح بھر کے
ہف ن طرم ن طرم بٌئی ىئیٹگن
ے ح ٹذ ن طرً
ے میك عو کے زالی ٹگ
ے گل
ضم کھ
کف ہلگٌ کجھ نل ىركش کٌ پ ٹٌس سے پشپ ٹٌ

ے کجھ ن طرمء آب ىۓ
نب ضل بح میك لین
ِّ
ب
نللے اً آقٌ جیبی ىلت ھی آب ىۓ
ے اً مللی بٌ آب ہف بالۓ
لٍ کھم لین
نلشي تہیك نل بھمصي سی پ ٹٌس نل بجھٌۓ
کس

لل

قبلؿ مللی چذهت نن كالہٌنن

6111

نے پسبذك کی جب سبی

ضبٌئی

مبیر

لسضا نن ربکھ من طر ضلر ؾرش

کیربٌئی

رؿ شكبٌ لٌم ربك کٌ اكش آبکھ بھی بھر آئی
ضمچٌ کو نے ضبٌق کی ىجھ پس ہے ک ٹٌ ن فٌري
اكش کلمن گل کو تیرك ق کٌ میك پ ٹٌ تشٌبٌ

ے چذهت قبلؿ کس للق
قرمٌبٌ عو نے کیس
ے ئی للق
ىۓ ہل تف ضل ن طرً بٌئی کے کیس
ے بھمللق
اؽچٌب اكش دسـ کی میك پ ٹٌس کیس
پ ٹٌضمق کی ىش چلبی شتبی نن جب میك رنکھمق
من ظمش ىجھکل

ے
کیس

ہل

تش ٹگی

بجھٌبٌ

6116

کھٌ کے ه ٹٌق ضمیك پس اکیر گسا ہے پ ٹٌلٌ
ػ
ب
ب
رشبٌ کل ھق کس ھی ھٌئی شہٌ ہے پ ٹٌلٌ
بٌضكق ک ٹٌ کے آدس قربٌق ہلا ہے پ ٹٌلٌ
ہٌبھمق نن میرا چلؼ اصغر ػھ ٹذا ہے پ ٹٌلٌ
ِّ
ب
ے کٌ لمالبٌ
ے بچ
بھمى تہیك میك ا تن
ے میك طير آبٌ
بھی گل ٹگلق نلق چٌشي ا تن
اكش میننء م فذس نن لٌم ربك کے ئیٹھٌ
ے لگٌ كم شگشا
ؾنجر سے چلؼ عو پس ر تن
ُ
قرمٌبٌ ابھ لػیك نن ہے نلعو گٌمء بٌبٌ
ے بچٌبٌ
وچذم ابھی ص فٌػت کٌ ہے ىجھ

6116

ہے ہے ـػب بچٌبٌ تضنن رہق نے وچذم
َ
ل
نب ربق نلشً کسنے كم سك ا میق نے وچذم
ُ
چلبی ہلئی ضمیك پس اس نے کلق نے وچذم
ىر کِ گ ٹٌ نن ہرگص ػھمصا نن بق نے وچذم

ُ
ہر چٌؿ میك بھٌ ابکل

اُمّت

کل بخسمابٌ

ُ ُ
اصه اصه کے آۓ کسبـ نے بٌب ہے پسبذً
ہے نے قراش مللی اہـ ؾزا کے ہررً
آنکھمق سے چـ کے آۓ ہف اتشٌ بخت کس رً
ہے تضنن لٍ نن پ ٹٌضمق کو کٌس چلذ بھر رً
ے
کٍ ہلگٌ ا تن

شكضن نن کسبال بالبٌ

6110

آنکھمق میك بھر کے ىبٌ ہلق آ تسملق کٌ ہذنه
ے میػ الہذي کل پسلٌ
مبط تبی کٌ ر تن
ؼ ٹٌس بٌ كقٌ کے رك بٌضكلق کٌ عذٌو
ركنل صعیػ بٌنکھیك ہے ىح مللی شکھ ٹٌ
لٌکس کل تس ص فٌػت سے آة ہی دشھٌبٌ

٭٭٭٭٭

ُ
ُ
ًشؾ ك علف اراس ہے رشبٌ اراس ہے
6111

ُ
ُ
ًشؾ ك علف اراس ہے رشبٌ اراس ہے

ُ
ؼ ٹٌس تیرً غف میك ضمٌنن اراس ہے

اؽ تٹکسی سی گھر میك پسسبی ہے شات رف

ُ
بق اہـ تبت لٌشا مذپبن اراس ہے

نن اتنہٌۓ صیر ك بحمـ کٌ ہے اپس

ُ
اب بؾ غف ذصیق میك رپ ٹٌ اراس ہے
ُ
گ
اكسمس قٌطمن کٌ نلق لسق ادش گ ٹٌ
ُ
ُ
اب بؾ اسی کی بٌر میك ؽجرا اراس ہے
اب بؾ خچٌ نن آۓ کبلق رشبٌ سے للث کس

ُ
ے کے رش نن پ ٹٌسی ظکینن اراس ہے
ؾیم

آكاض بٌ ذصیق کی آئی ہے آح بؾ

ُ
ُ
لٌبذ کے چلذ میك کلئی رکھ ٹٌ اراس ہے

6112

شك شك کے مٌق نن کہبی بھی اصغر کی قیر پس

ُ
تیرً ب غیر تنہٌ لٌ ػھمى اراس ہے

نے دسـ میرً ىؿ کل پ ٹٌلٌ ک ٹٌ غہ ٹذ

ُ
ؾبت میك شكد قٌطمن ضہرا اراس ہے

لٌبٌ نن رً ًکٌ عو نے کس کی ىش پس
ُ
ؼ ٹٌس کے علف کٌ بھرپسا اراس ہے
ے
کسبـ ىجھ

ے
بالئی ٹگ

ؼ ٹٌس

بٌمذاش

ُ
ِّ
مذت سے میرً رؿ کی ت و ٹٌ اراس ہے
٭٭٭٭٭
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ے
ٌضطفی کٌ لػیك گھر چالنے لگ

ے
ٌضطفی کٌ لػیك گھر چالنے لگ

ے
آطمٌف ك ضمیك بھربھرانے لگ

ک
صیر کی میزلیك رن ھبی شم گبی

ے
ے کی عو جب ابھٌنے لگ
ىش ئین

بھی عذاء ؾرش نن يرح ٹٌ اً ذصیق

ے
قیر اصغر کی ضلر ہی پ ٹٌنے لگ
ُ
ب
ے
الکل تیر ك ه ٹٌق ھی لگٌنے لگ

ے سے ضطمی چگس
بھٌ ذصیق کٌ تہل
ٌضطفی نے کہٌ تیرً عذقے ذصیق

ے
لٌم وچذً میك ىر جب ػھکٌنے لگ

ے اً کسـ کے رھبی
ک ٹذ ؾنجر بل

ے
ے بٌر آنے لگ
ہف عالـ بجھ

ے کلئی
نن شقنه کے رؿ سے نل نل ػھ

ے
ىر لگق میك لػیك جب رکھٌنے لگ

چلمو ىر میل نن

نینگٌ نن غف

ربکھ میػ الہذي کس کے غف کٌ پ ٹٌق

اتبی کليش یمکل

ے
ضمٌنے لگ

ے
ؔلی ذسر لٌ ابھٌنے لگ
اً قمٌ

٭٭٭٭٭
Click Here To Audio Download
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ٌغیبت ہے بالء ہے کسبالء میك
ٌغیبت ہے بالء ہے کسبالء میك

الف کیشٌ مال ہے کسبالء میك

غف عٌبذ  ،غف ضتبب  ،غف عو

غملق کٌ للشلو ہے کسبالء میك

علی کے رطمبلق میك اب اک ٹال

علی کٌ ىزى ہے کسبالء میك

َ
رہکبی شپُ پس تیركق کی ضر میك

كم بٌضكق کٌ بال ہے کسبالء میك

ے
اً بٌبٌ ربکھ لل ؾنجر کے تنچ

نلاسے کٌ گال ہے کسبالء میك

ے ذس کی ضلمیك چٌؽ بٌ كم
قر سن

پسھنن بٌء چال ہے کسبالء میك

کسك ہهت چلل تف بھی ؔ
ؾزاراش

َ
رش ؾبت کھال ہے کسبالء میك

٭٭٭٭٭
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ُ
م
ک
ل ٹـ سے میل ضتبب ر ھ ٹٌ کی عذاء
نے دسـ ك س طٌء بھٌئی میرا

مٌشا

گ ٹٌ

ے سے میك نکلی بھی بھرا گھر ل ٹکس
کـ مذ تن
ہٌنے ضہراء کے بھرً گھر کل لگی کشکی ن طر
آپ ٹگی اتسی پ ٹٌہی نلق نن بھی ىجھکل ؿیر
کو میك ابھٌشم ح ٹٌضكق سے بھرا رنکھمبگی گھر
اتشٌ كپساف الہی نن کسی کٌ

ہل طمق

ے تہق
ىر ہل تیزً نن پسارش کٌ  ،ہل ىر پ ٹگ
بجھکل اكسمس کلق رً نن لکی بھٌئی میك
ے نن بٌئی میك
ابؾ چٌرش بھی اصھٌنے بجھ
ے ىش نن تیري ضل چلی آئی میك
ىر کھل
کیبی حىبلش بھی بھٌئی تیري مٌ ق چٌئی میك
ىش سے تیري لبٹ کس میك هعٌق کسئی شہی
کٹھی اکیر  ،کٹھی ؼ ٹٌس کٌ رـ بھرئی شہی
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ے جب مٌشً
لٌشً انعٌش پسارش کے گن
میك نے رك ىؿ میرً غلف ك دمحم كاشً
اكش ؼ ٹذ اہلل ك قٌطف بھی ذسق کے پ ٹٌشً
عذقے نب طًس امٌهت نن ہلنے مٌم بٌشً
ُ
ىش اف نب کی ابھٌنے شہے مللی رف بھر
ے ضطف تہیر رؿ پس
بق تنہٌ نے غہ

بھٌئی ؼ ٹٌس

علمذاش بھٌ

بھٌ دسي شیر چذا کٌ كم

بٌضك عو کٌ
ـغینر

ئ ی ٹٌ

ؿیر کس ىلح عذك قنضن پسائی نن ک ٹٌ
ِّ
تہر سے ًشؾ بھري لٌف سے للبٌ ص فٌء

ے نلق اپش ربٌ چـ میرً شہلاش ه ٹٌب
کہک
ت
تضنن لٍ پ ٹٌشي ظکینن کل ہنح چٌنے آب
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جب علمذاش نن

نلػھٌش ہلئی تیركق

کی

ے  ،منن میك میٹھٌلی ًشکی
ركنلق لٌنے ضل کن

ػ
ہٌنے ابؾ تیر سیف نے ک ٹٌ مٹھ کل ھلبی
ِّ
اكش ص فٌء کٌ لہل تہو گ ٹٌ بق کس بٌئی
کہیك بٌضك ہے پشً نل ہیك کہیك ًشؾ ك علف
ربکھ کس چٌؿ نن ىركش کی کير ہل گبی طف
ركلہٌ اکیر کل پ ٹٌنے کٌ نن اشمٌق نکال
مینن نن کھٌ کے ه ٹٌق چٌؽ نن پشبٌ ئی ٹٌ
ے نن عذمو
کس طرد بٌة صعیفی میك غہ
ے صنرا کی و ٹـ شف میك نن کہو کس مللی
تہنچ
اً میرً لخت چگس،اً میري تیري کی ـعٌء
ے بٌبٌ
بجھکل رـ نلصنے کس طرد سے ر نکھ
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ک
ھ
ے سے
آم مللی نے ه ٹٌق ینح نل لی مین
ے
ے بھ
ػھٌبٌ آنکھمق میك ابذھیرا بھٌ لہل تہن
ىش نن مللی کھڑً شم کے چگس گلسے کے
رؿ مغملـ سے قربٌر تہی کسنے شہے

ُ
کٹ
نلضلاق ىؿ کے ىسے کل ابھٌبٌ ہے ھق
بٌ الہی نن رکھٌبٌ نل کسی بٌة کل نن رف

ِّ
لذت پ ٹٌس سے اصغر کٌ پشپ ٹٌ رنکھٌ
ُ
ى کے نے شیر کل ػھملے سے نلق رکھ ٹٌ نے کہٌ
َبلمالبٌ نل سشا رنکھم اً بھٌئی اًکٌ
َ
ے مؼصلـ نن آ پ ٹگی کسی کل نل ربٌ
تٹھ
ے چٌل اسے و ٹذاق میك بالنے بٌئی
ل ٹک
اب نل نے آب نن شم بٌتنگٌ تٹھٌ چٌئی
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عو نے قرمٌبٌ تہق ىل میرً رلیر کل
پس نن معللـ بھٌ ک ٹٌ ہل گٌ  ،رؿ ىركش کل
ػھ ٹذنگٌ

تیر سیف چلؼ

علی اصغر

کل

ے طىجھٌلنگٌ بٌنل کے رؿ ٌض طر کل
کیس
تٹھی سی قیر میرً ىؿ کی اب کھمركنگٌ
ُ
الکل پسپُ میك لال کس نن تہت شلنگٌ

ے كراع کٌ عٌلف
رؿ ضتبب سے کلئی نل ػھ
کہٌ مللی نے لالـ آدسي تف پس اً دسـ
ُ
ِّ
اـ کلبلـ  ،ظکینن ك شقنن بٌ ہف
کہبی بھی پ یی ٹٌق نے آس ہلنے آح نل ہف
ػھمصکے چٌنے ہل اً مللی پ ٹٌبٌق میك کہٌق
ہف ئییملق کی ؿیر لنگٌ بھال کلف تہٌق
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عو م طللـ کل گھمصً نن کسً کلف ضماش
نن ہے ؼ ٹٌس نن اکیر نن نل ہے اب انعٌش
عو نے قرمٌبٌ اً مغملمو تہق رؿ الگٌش
ے آل
بھٌ من

سشا تف ہی

شکٌب شہلاش

آدسي عو نے ن طر زالی تہق ضتبب پس
کہو ربٌ ن طركق میك نب کجھ ضل نن آبٌ لٍ پس

م
ے سے تہق ربکھ شہی بھی ل ٹـ
رش ؾیم
ے مللی  ،تہٌق ضتبب نےکـ
كہٌق ىجركد بھ
ے شہے بھـ
کبیك تیزكق کبیك بللاشكق کے لگن
ركش اقمذ کٌ ہے اضماش نن چٌبٌ نن ىچـ
ابؾ ظٌلف نے ضل ئیشٌئی نن تٹھر مٌشا
ُ
ت
ے لگٌ ضلق کٌ رھٌشا
شذ پس نلش سے ہن
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آبٌ

ملعلف

ستمگس

ے
لن

نلبھٌ

ؾنجر

آ کے مللی کے قربك ضكش سے مٌشي بھمکس
ے ضتبب نن ن طر
ے ہلنے کسنے بھ
چٌؽ نن لین
ركش سے

ے
ے لگ
ک ہن

ہٌبھ ہال کس ىركش

س بخ ہلبٌ ہے تہق اب نن پسارش تیرا
اب نل تیرً ہی ضلالے ہے ل ٹٌ گھر میرا

ـؾر کٌ كقُ بھٌ بلکو بھی ق ٹٌهت کی گھڑي
ے اىلاح مالبؾ بھی کھڑي
رـ بجلر رنکھن
مینن بٌؽ نن ىركش کے بھٌ ئیٹھٌ بٌشي
چلؼ مللی نن کبیك بٌش ػھري بھی شگشي
عو نے قرمٌبٌ نن ہے نلعو گو بٌبٌ تبی
ُ
ب
ے وچذم بچٌبٌ ہے ا ھی
طير ابھ چٌ کو ىجھ
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گسـ شتبی نن ػھکی ضطمی حبیك وچذً میك
ے میك
ے کعن
چٌشكق اشکٌف هعٌق کسنے لگ
ے میك
بجر بخشش کی شكائی بھی ہر ابؾ قمل
ىجل مبیر ہلنے اتسی رعٌء کسنے میك
کٌـ ذس كقُ ہلا ا تبی ص فٌػت کٌ یمٌـ
کِ گ ٹٌ نلبھی ػھري سے ىر م طللـ امٌـ

بھٌئی اب بعذ تیرً ہف نن سیف پس ہے سیف
ىر پسھنن ىر بٌضاش ہلنے اہـ دسـ
ُ
سشا رنکھم نل غہی رؿیر نے کس کٌ الف
کٌف ضطمی ہے  ،ہے گٌللق نن طمٌبجلق کے ضطف
ے كاى تہٌق کلئی اشیركق کٌ تہیك
نل ػ ھ ن
ِّ
ابؾ وچٌر ہے بٌقی كم ہے تتمٌش دصبك
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ے پسہٌف ہذي
ذسر مٌتف کٌ پ ٹٌ کسنے بھ
ے مللی اتشٌ
بیق ضتبب کٌ پ ٹٌق کسنے بھ
ے كم راعی ذشیبی کی ارا
ے بھملی ٹگ
کیس

بٌ ذشی ٹٌ کی لٍ بٌؽ سے ہر ابؾ بذا
م
عو وعـ میك كہی ربکھ لل نصلپس ؼ ٹٌق
كہی لہخن  ،كہی چزنن  ،كہی ابذاض پ ٹٌق
بٌقی مللی

بیق ضتبب کٌ ه ٹٌنے شہے
میػ ربك مللی میك ہف رنکھیك ذشیبی چللم
ُ
ے پبیك اہـ ؾزا
ؾرض لٌکس نن کسبك ا بک

ؔ

ے سے میل لٌم ہذي
بیق ضتبب کے ك ه ٹل
کسبال آة کے
ؾیمن گٌم

ہيرام

آة رکھٌل
٭٭٭٭٭

ت

ہنح

چٌبیك ہف

ے بٌہف
ہمیك ا تن
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ے
من طر ضل کسبال کٌ رکھٌبٌ نل شك ر تن

ے
من طر ضل کسبال کٌ رکھٌبٌ نل شك ر تن
ے
رؿ غف سے مؤمبلق کٌ بھر آبٌ نل شك ر تن
پسہٌف ربك کے قلب نن غف کٌ ہے كم اپس
ے
بٌـ ذصیق لٍ نن ضل آبٌ نل شك ر تن
اہـ دسـ کی پ ٹٌس نن بجھ بٌئی بٌ ح ٹٌت
ے
ے آبٌ نل شك ر تن
بٌئی کٌ چٌـ لٌ من
لکس چذا ہی کسنے شہے ـؾر بؾ ذصیق
ُ
ے
ىعو ضلاق تسر کٌ ابھٌبٌ نل شك ر تن
ک
ھ
ی
چلؼ تسر سے نح ل ٹٌ دسملو کٌ تیر
ے
ے سے لگٌبٌ نل شك ر تن
نے شیر کل گل
ے ہٌبھمق سے مؼصلـ کی لچذ
کھمري ضلر ا تن
ے
پسپُ میك نے ضبٌق کل لالبٌ نل شك ر تن
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رؾرت سے ضلر نن رنکھی گبی اتبی نے تسی
ے
گھمصً نن جب تہق نے تٹھٌبٌ نل شك ر تن
ؾبلاف ك اتس ك ظق ك ملؾ آطمٌق ضمیك
ے
ے نن عو کے چالبٌ نل شك ر تن
ؾنجر گل
ے قرآق مگس ذصیق
ے بھ
نلؽ ه ٹٌق پس پش ھن
ے
ے ىر ضل بھرابٌ نل شك ر تن
ضتبب کل پ ٹگ
ِّ
ٹ
س
ے ھی ق ٹذ لٌـ میك
ے بچ
ے ہلق بھ
غہم
ى کس ىر ذصیق رکھٌبٌ

ے
نل شك ر تن

اقمذ علی ك قٌطمن م ب غیق اً بذتف
ے
عٌبذ کل بھٌشي طمؼ تہ ٹٌبٌ نل شك ر تن
٭٭٭٭٭
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مللی کی بٌشگٌم میك گنہگٌش آۓ ہیك
مللی کی بٌشگٌم میك گنہگٌش آۓ ہیك
او ٹذ كاش پس ىر

رشبٌش

آۓ ہیك

قٌطف کٌ كاس طو  ،علی اکیر کٌ كاس طو
رش رش کی کھٌ کے بھمکسبك ىچٌش آۓ ہیك

ُ
ن ِّ
ے بجلق کٌ مللی ہے كاس طو
اف پ ٹٌسے ت ہ

ے تہر سے علمذاش آۓ ہیك
ظق کے لین
کـ ًصکللق کل چـ کسك ًصکـ کشٌ ہل تف
آقٌ کی ضبٌشت کے ظلنگٌش آۓ ہیك

ُ
ہ
اف میزللق کٌ كاس طو ا ـ دسـ کے لٌبھ

ظق میزللق سے عٌبذ تتمٌش آۓ ہیك
رامق

گُل

يرار سے بھرنے کل بٌ ذصیق
ىچلس میك تیري اب نن گنہگٌش آۓ ہیك

٭٭٭٭٭
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و ٹذاق میك نے س طٌء علی اکیر کی ىش ہے
و ٹذاق میك نے س طٌء علی اکیر کی ىش ہے
ے کھمۓ تسر کی بالش ہے
بٌبٌ کل ا تن
لخت چگس کے راغ سے رؿ بٌش بٌش ہے
ُ
آنکھمق سے ضمػھ ٹٌ تہیك غہرم اراس ہے
راغ تسر سے غف کی گھ ٹٌ رؿ میك ػھٌئی ہے
آنکھیك نل ہیك پس آنکھمق میك ئی ٹٌئی تہیك ہے

نللے

ذصیق

میرا ـغینر

لے کس شضا پ ٹٌ

کذھر

گ ٹٌ

علی اکیر کذھر

گ ٹٌ

کس چٌم نن كم پشپ ٹٌ ہے نللل کذھر گ ٹٌ
ضبذم بھی ہے کو عذمو غف سے گزش گ ٹٌ
بھربٌ ہلق ہر چگو رھلبرك کہٌق میك آبکل
ًصکـ میك ک ٹٌ نن ئی ٹٌ میٹھٌللگے بٌة کل
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ہلئی ہے رؿ میك بٌة کے تس نن ہی ت و ٹٌ
آۓ ضلائی کٍ كم ضلاق لعـ ہل میرا
مٌق کی يرار ہلئی ہے کٍ لعـ ہل ركلہٌ
کٍ آۓ كم رف رنکھمق میك قرضبذ کٌ غہرا
ے مل ٹٌ ہی تہیك ہے
میك ک ٹٌ کسكق ئی ٹٌ  ،ىجھ
اب کس کی کسكق لٌري کو ئی ٹٌ ہی تہیك ہے

ے
ئی ٹٌ ضلاق ک ٹٌ بھٌ ک ٹٌ يرنے کے كا س ط
ے
ے شپُ نن ضمنے کے كا س ط
بٌى بھٌ بجھ
ے
ے کے كا س ط
تیزً کی نلؽ بھی تیرً مین

ک
ے
ے کے كا س ط
پسػھی تبی بھی تیرً لنچ
اکیر عذا رك اب نن کسك ہف سے رؿ لگی
ہے چٌؽ تیرً بعذ نن بٌبٌ کی ضبذگی

6166

اشمٌف

بھٌ

نل

میرا

ح ٹٌضم ابھٌتنگٌ

ے میك ىتنگٌ
ىعو میرا نن يرؾ نل ؾیم
اب کلف میري ىش نن شكنے کل آتنگٌ
اب کلف ئی ٹٌ

قیر میك ىجھکل لالتنگٌ
ُ
عٌبذ بچٌ ہے اس میك نل ظٌقُ سشا تہیك
میك ہلق اک ٹال کلئی میرا آىرا تہیك

آكاض

ے میك اکیر
آئی ا تن

کی بٌ گہٌق

ے تہٌق
بٌبٌ اچـ قرپٍ ہے اب آ تن
ے کس للق میك ربذاش آنکٌ
يرنے سے تہل
ے غہرم ح ٹٌب کٌ
اب چلذ سے رکھٌ تن
صلشت تہیك ہے کلئی میرً رؿ کے ـیق کی
ے ربکھ للق صلشت ذصیق کی
يرنے سے تہل

6160

آكاض

کی

ے
چل

طرػ

م بیر

بٌملش

ے کل بھر سے ربکھ لے نےبٌب بھٌ چگس
ئین
ے تسر
ے مل
نے نلش آنکھیك ہل گبی کیس
ے غہیشٌم بجر ك پس
ے چلن
ے چل ن
گسنے بھ
رشبٌۓ ضلق میك زكب شہٌ ہے ضلاق تسر
آنکھمق سے وجھ ٹٌ تہیك چٌۓ کہٌق بذش

بٌبیك کسي نل رؿ عو كاى کٌ بھر آبٌ
بٌبٌ

کل

اپ ٹٌ

لعـ

پشپ ٹٌ

ن طر

آبٌ

ضطمی چگس سے بٌة نے تیزم ضل ہ ٹٌبٌ
تیزً کے لٌبھ لٌبھ کلنخن نکـ آبٌ
ؿش آ گ ٹٌ ضمیك نن گسً ه ٹذ سي چٌم
ے کٌ کلنخن
تیزً کے لٌبھ ربکھ کے ئین

6161

ے ذصیق
ىعو ضلاق تسر کٌ ابھٌ کس چل
ے ذصیق
نلش ن طر کل رؿ سے لگٌ کے چل
ے ذصیق
ے کٌ ضلف منن نن لگٌ کے چل
ئین
م
ے ذصیق
ے بھمکسبك کھٌنے چل
گسنے یٹھلن
بٌنل

کل

اپ ٹٌ لعـ رکھٌبٌ ذصیق نے

ہٌبھم سے بھر کلنخن ػھ ٹٌبٌ ذصیق نے

٭٭٭٭٭

6162

میرً نے لصلش مہمٌق میك صیر کہٌق سے ىلق
میرً نے لصلش مہمٌق میك صیر کہٌق سے ىلق
تیرً غف میك ضل نن پشنے ضل چگس کہٌق سے ىلق
ے
کبلق ضماۓ کسبال کے کسی اكش طهت ر نکھ
میري ذسف آشضك میك كم ن طر کہٌق سے ىلق
میك چال نل چٌلق کسبـ  ،پس نن ىرـ شكکبی ہے
ُ
َ
ے رش کے قٌبـ ہل كم ىر کہٌق سے ىلق
کو ضل ا بک
نل کہٌ لٌم ربك نے بھٌئی  ،میك ضشاء شف نل رً ركق
ے لالهت كم کير کہٌق سے ىلق
کو ضل شم لک
ے ہل ركلہٌ
کہٌ مٌق نے میرً ئی ٹٌ کو ضل تف تن
ے کل گلکس کہٌق سے ىلق
تیرً ىر نن بٌبر ھن
میرً ہر نهس  ،نهس میك غف ابق يرنضی ہے
میري لٍ نن ًشکساہٹ  ،اً يير کہٌق سے ىلق
٭٭٭٭٭

6163

ُيب ٌصعىف پص ٖضارس ظالـ
ُيب ٌصعىف پص ٖضارس ظالـ

ويص ٌصثض پص ٖضارس ظالـ

ّ
ےن رری اىٓعاء پص ٖضارس ظالـ

خعَ جمخىب پص ٖضارس ظالـ

ػ ِٕ

نصبالء پص ٖضارس ظالـ

ْ
ےن ا ِؿ غباء پص ٖضارس ظالـ

ْ
ؤ خق ان اٌاٌو ِاىہي ٌلاـ
ُ
َ
یو اٌايم ٌا كل ٌعيلںی
ظف ِ

دغا ِة

ےن اهلل ِو رضواف ظیف اهلسى پص

ےن ظیف اهلسى پص ٖضارس ظالـ

ّ
مهیؼٕ رےه ابيق دايع اىضٌاف

پص ٖضارس ظالـ

ْ
رےه ٌؤٌْںی ػٕ ان ظایػٕ ٌا اابد

اے خامت نصي ےل جو رری اخلخاـ

ھی ظب اوىیاء پص ٖضارس ظالـ

ُ
سرى پص ٖضارس ظالـ

دمحم ػہا

َ
ھی رسح وال پص ٖضارس ظالـ
ِ
ْ
پڑيه رأ ا پص ٖضارس ظالـ

٭٭٭٭٭

6164

تشٌف ىلح
تیمیر

تشٌف ىلح

تیمیر
وچٌبٌ

وچٌبٌ

چٌبٌ ہے

ه ٹٌب شیر چذا بٌر
علی کٌ ىؿ

چٌبٌ ہے

آبٌ

چٌبٌ

ہے

عل

م لے رکٌ پسارش سے
ظکینن ئی ئی کٌ ص فٌ پ ٹٌبٌ چٌبٌ ہے

عل

م میك ًشؾ پ ٹذھی نب کی پ ٹذه گبی او ٹذ
کے اب پ ٹٌضمق کل بٌئی بالبٌ چٌبٌ ہے

ے میك کٌو ٹٌب آۓ
چذا کسً کو نن ؾیم
ُ
پشي او ٹذ سے پسرم ابھٌبٌ چٌبٌ ہے
ضل تیر ًشؾ نن آبٌ كم لے ل ٹٌ رؿ پس
كقٌ کی شام میك نلق ضطف کھٌبٌ چٌبٌ ہے
ے ؾزپص طىجھٌ بھٌ
ے لہل سے بھی ا تن
ذس
لگٌ کے تیر كم بٌئی تہٌبٌ چٌبٌ ہے
٭٭٭٭٭

6165

نن بھٌ ذصیق لٌ مللی نن کلئی آتنگٌ

نن بھٌ ذصیق لٌ مللی نن کلئی آتنگٌ
ِّ
ے ن طر کس کے ربك بچٌتنگٌ
ے بچ
ضل ا ت ن
ے ؾیملق کے ملدصف بٌئی
تہر ہے لٌ من
مگس ذصیق کٌ گھر گھمپِ بھی نن بٌتنگٌ

ُ
ابھٌ لے ىش ضلاق اً علی کے لخت چگس

ے تیري نن کلئی آتنگٌ
مذر کے كا س ط
لشٌف چٌؿ سے اصغر نے نلػھٌ بٌبٌ سے
ملنگٌ

تیر

بٌ

بٌئی

ھ ٹٌ کے بٌللق سے مبی تبلؿ کہبی بھی
میرا

ذصیق

تشٌئی

ُ
نن ح ٹذ الؾ نل ک ٹٌ چٌق ک ُ
ؔبی ہے کف اس پس

کلئی

بالتنگٌ

تہٌق ػھکٌتنگٌ

ضل كقُ س بخ بھی ہمکل تہیك بھمىتنکٌ

6166

ؔلی مللی دمحم
قمٌ

م

وعـ

کے لٌبھ کسبـ میك

رش ذصیق نن کس رف نن ىر ػھکٌتنگٌ
٭٭٭٭٭

6101

نن نلػھم بعذ غہٌ کسبالء میك ک ٹٌ ک ٹٌ ہلا
نن نلػھم بعذ غہٌ کسبالء میك ک ٹٌ ک ٹٌ ہلا
ے اؽ ذسر ابھٌ
ے چل
شرابیك ػھیق لی ؾیم
ے میك طير لػیق بذ اؿیر
رھس آبٌ ؾیم
ابھٌ کے ہٌبھم میك ظٌلف كم ىر ک ٹٌ عو کٌ
ے ؾیمل کے كم شعلل سے
ابھی نن ہلؽ چل
کلئی نل آلك مذر کل ہمٌشي اب نل سشا
نکٌشبٌ

بھٌ

کلئی

بٌ دمحما !

بٌ علی !

نل کلئی ؾٹکھ ٹٌ بھٌ

آلك

قٌطمن ضہراء

بچٌ لل آکے ہمیك اب چذاشا ظٌلف سے
بھٌ ضمش ذسر لٌ ه ٹذاتبلق میك ہر اؽ چٌ
ے چٌنے اكش
ے مٌشکے گلہر ہے ػھین
طمٌ بچ

ِّ
ہمٌشي تشت نن رشكق کی مٌش ہے پسبٌ

6106

نکٌشئی ہے ظکینن  ،شبٌب اكش ضتبب
ے ہے بٌؿ ہمٌشً تہیك ہے ىر نن شراء
ک ھل
ے
ے ھن
لبٹ لبٹ کے سٹھی شكنے ہیك دسـ ھن
ہے ق ٹذ چٌنے میك رشر ك الف سے كاكبال
نن ػھمصا تشیر عٌبذ کل بھی ستمگس نے
ے بٌ
ے میك چالبٌ پ ٹگ
تہ ٹٌ کے طمؼ گل
پسالی لٌف سے اطہٌش نلد اكش غلبـ
ؔ کسنے ہیك عٌلی قذش نن میػ الہذي
ضہیر
*****

6106

ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
نن ن ل ػ ھ ی ن
چذا کے ربك کٌ بٌ چذا  ،ہر اپ ٹذاء کی اپ ٹذاء
ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
کسـ کی اتنہٌء ذصیق ہے  ،نن نلػھین
کسً ضل کلئی ہف ىري  ،کسی کی ک ٹٌ ىچٌؿ ہے
غہٌق میك ہر لچٌظ سے  ،ذصیق نے و ٹٌؿ ہے
نن ہل رکٌ ہے لؼ ٹلو  ،نن کلئی ركىرا چذا
ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
نن کلئی ركىرا ذصیق ہے  ،نن نلػھین
کسكگے

گس

كم ذسر ہلگٌ

ىچٌلكت  ،غف ذصیق

کی تہٌق

ذسر میك  ،کو الحقیظ ك اىمٌق

ے چٌلگے  ،کہیك بھی بح نن بٌلگے
غہٌق بھی ػھین
ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
کو ہر چگو میرا ذصیق ہے  ،نن نلػھین

6100

ذصیق سے ضل ركش ہے ،كم نب غمل سے ضلش ہے
ذصیق کے ضل بٌس ہے  ،غف غہٌق سے ركش ہے
ذش َ
نن ر بق کی ربق ہے  ،ضل ضبذگی کٌ ـیق ہے
ِّ
ػ
ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
كم وچٌ قٌقنه ذصیق ہے  ،نن نل ھین
ق ٹٌ کے

ے  ،تبی ح ٹٌت مـ گبی
بعذ بھر ىجھ

ے بچٌت مـ
كشٌش سے عزاب سے  ،ىجھ
ضؤاؿ جب ک ٹٌ

گ ٹٌ  ،ہے کلف

گبی

تیرا شہتمٌ

ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
نل میك نے کہو ربٌ ذصیق ہے  ،نن نلػھین
كم ذس نے بٌبذه کے ہلا  ،چال ربٌ بجھٌ ربٌ
ضمیك کل ذس نے ؾرش سے  ،بل ٹذ يرپبن ربٌ
كم ذس نے کٌپ ٹٌت کٌ ن طٌـ

ہی بذؿ ربٌ

ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
اؽ اتشٌ معجزم ذصیق ہے  ،نن نلػھین

6101

کسی کل

ضلعلو ربٌ  ،کس کل بخش ري وجر

ے تسر
ے کسی کل بٌؿ ك پس  ،کسی کل رً ر تن
ر تن
نکٌشا پ ٹذم پسكشي  ،لعت میك اہـ ؿسؽ کی
ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
مذر کٌ پسقمٌق ذصیق ہے  ،نن نلػھین
ے بھی بٌ گبلاش ہے
غہ ٹذ کسبالء کٌ غف  ،ذس
ُ
كم بذ عمـ ہے  ،بذ نغبب  ،اسی نن نے طمٌش ہے
اشً اك رطمق ؾزاء  ،نل ير سشا لچذ میك چٌ
ے کو ک ٹٌ ذصیق ہے
پ ٹٌ چلنگٌ ک ٹٌ ذصیق ہے  ،نن نلػھین
*****

6102

نن للق غہٌق

کی ركلبیك

اگس

ذصیق

نن

ے
مل

نن للق غہٌق

کی ركلبیك

اگس

ذصیق

نن

ے
مل

ک ٹٌ کٌـ

کی

نن غہربیك

اگس

ذصیق

نن

ے
مل

ِّ
ضل ؾز بیك

ؾزاء نے ري

تہیك

ؾزپص

ِّ
ؾز بیك

ضبٌق سے کہو ركق بٌذصیق
اتسی

کہٌق ہے

میك گھر

ضل رك تہر
ہل گھر

م

ل ٹٌ

میك کیسی پسکبیك

نغبب میك
ل ٹگی

شاحبیك

ے
کیس

نن

ے کلئی
ک ٹٌ اتسی رً لک
ذصیق

اگس

ے
ے ىجھ
مل

كم گھر
اگس

لکلف ك ـیق

ذصیق

اگس

نن

ے
مل

نن

ے
مل

کل بھمؿ کس بھال
ذصیق

نن

ے
مل

اگس

ُ
ے اس کی ػھملی بھر
نن ر پ ٹ گ

چٌحبیك

ے
مل

ہل

اگس

ذصیق

نن

6103

نن غ فـ ك ن ظؽ کی ق طٌء
ک ٹٌ کٌـ

کی

ذصیق پس

ب
نن غوبیك

پ ٹٌ

شہی

اگس

ذصیق

ہے

پس مال

نن

ے
مل

تہٌلق

الؾ

نل ىجھ نن ہل ملؾ کل شلؾ

کہیك

ہیك

اتسی

شهعبیك

ے
مل

نن

لی

رعٌو

آدسي

نل

ہل

ركش

لٌشي

ِّ
لذبیك

اگس

ىركع الف
ہے
غف
کہٌق

سے ہل قرآق
بالكبیك

شاتنگٌق
ذ ص یق
اعـ

کی

ذصیق

اگس

ے ملت کی گھڑي
کیس

تہٌنے
اگس

نن

ذصیق
َ
رمع
ذصیق

نن

ے
مل

ضل

قرآق

نن

ے
مل

شعٌء

میك میػ ربك سے للق لذا

ًسرِّ بیك

ے
مل

اگس

ذصیق

نن

6104

ہل

میػ ربك غہٌ

بٌقی

تہیك

نل

میك

لٌکس

اراء

ہل

ت
چ
ہ
بی ك
کیسی
ؾزاء

ک ٹٌ

شہلق
قرنؼبیك
٭٭٭٭٭

اتہیك سے غف کی ہے تہٌء
اگس

ذصیق

نن غ ف
اگس

نن

ے
مل

میك نی ٹال شہلق

ذصیق

نن

ے
مل

6105

تنہٌ لٌ ابؾ ه ٹٌہی گلري میك آ شہٌ ہے

ؾرپُ کٌ نے کسی کٌ بٌرؿ لٌ ػھٌ شہٌ ہے
ے ىچٌہذ ؾیملق میك ک ٹٌ شہٌ ہے
نب کِ گن
تنہٌ لٌ ابؾ ه ٹٌہی گلري میك آ شہٌ ہے
ضلرراشنلق سے لٍ پس آہیك بھر گبیك ہیك
شؽ شؽ گبی ہے لٌتصیك تنضیك تہر گبیك ہیك
تہرا ہلا كم ػھمى ک ٹٌ رؿ ہال شہٌ ہے
کیسی لبی ہے تسبی کیسی مبی ہیك چٌبیك
ک ٹٌ لکس کس شہی ہے ضمکھی ہلئی ضبٌبیك
ک ٹٌ صیر پشه شہٌ ہے ک ٹٌ غ بط ػھٌ شہٌ ہے
سپ ّر کی ملت رنکھم اكش ركتہر کل رنکھم
ُ
ے چگس کل رنکھم
اصغر کے ظق کل رنکھم ا لک
ضل رنت کسبال میك ركلُ

لُٹا

شہٌ ہے

6106

َ
ے
ے تہیك ا پ ٹل
ے کہیك ه ٹٌہی ر نکھ
ا تس
مٌق کی طرػ سے کلئی شذ کی بالبیك لے لے
ے تہـ ىچٌہذ و ٹذاق کل چٌ شہٌ ہے
تہل
نن ضبذگی کی تہلی کسكث ہے شاس آۓ
ے لگٌۓ
مبیر ى شہے ہیك گھر سے گل
اكش ملت کٌ قرضنن آنکھیك بجھٌ شہٌ ہے

لٌشً غہٌق سے کہو رك کلف ك ٌکٌق سے کہو رك
نن شكد کٌشكاق ہے ہر کٌشكاق سے کہو رك
پ ٹٌلٌ ہے بیق رف کٌ اكش تیر کھٌ شہٌ ہے
ِّ
وچٌر کی ه ٹٌہت اکیر

کی لٌف ہلبٌ

اً ملت کٌش اتشٌ بخ ِّن ضلاف ہلبٌ
رك رف کی ضبذگی میك تبلش رکھٌ شہٌ ہے

٭٭٭٭٭

6111

ے غہ ٹذ
تنہ

اصغر

ن
هسی

قذاء

ع
ٹ
ل
کف

ے کہٌق تف
ے غہ ٹذ اصغر نلق چـ ر تن
تنہ
ُ
ُ
ب
ے بالطف
آ تسمق شکے نن میرً  ،رؿ میك ا ھ
کھٌ کس بھی تیر ک ٹٌ ضلب کسنے شہے ئیسف
ن
هسی

قذاء

ع
ن
ل ٹکف  ،هسی
ے غ ہ ٹذ
تنہ

قذاء
اصغر

ع
ل ٹکف
ن
هسی

قذاء

ع
ل ٹکف

ػھ ۶مٌم کے ه ٹٌہی ہے لٌف تیري اکیر
شك شك کے کہو ربٌ کو ىجھکل شضا رك ىركش
میك بھی قذاء ہل چٌلق اً بٌبٌ چٌف تف پس
بخسم نن شپبن اعلی گسعن ہلق ظق میك اصغر
ے غ ہ ٹذ
تنہ

اصغر

ن
هسی

قذاء

ع
ل ٹکف

6116
بٌئی کی بھی نن ضلاہش  ،بٌئی بھی تس غہٌرت
ے ؾبت
ؾبت کی گلر میك ہی بٌلی ہے تمن
اس گلر کے كه ٹلو کسبٌ اً مللی مبت

ِّ
بجلق نے بٌبٌ ًشقؽ کسبٌ کسـ کی ن طرت
ے غ ہ ٹذ
تنہ

اصغر

ن
هسی

قذاء

ع
ل ٹکف

آغلش میك بذش کے او ٹذ نلنے بٌلی
و ٹـ بذش اً اصغر ہے لٌق تیري پسالی
ُ
ٹ
ح
ب
ػ
اف ھملبلق کل ھر رك کی ہے گلر چٌلی
ے تیري رعٌء لی
شہلً نن کلئی چٌلی ذسن
ے غ ہ ٹذ
تنہ

اصغر

ن
هسی

قذاء

ع
ٹ
ل
کف

بھینکٌ ضل ضلق طمٌء پس اؽ هعـ بھٌ یمٌبٌ
ے میك ن طرم ن طرم آطمٌق نے ہے طمٌبٌ
ا تن
ک ٹٌ يرپبن بل ٹذ ہے اعلی ہے نن پ ٹٌبٌ
مبیر کل

ن لیك بھٌ

ُ
ؽیق الی لیق بٌبٌ

ے غ ہ ٹذ
تنہ

اصغر

ن
هسی

قذاء

ع
ل ٹکف

6116
ے ضل ہے کھم ري
ػھمئی سی قیر ہٌبھمق سے ا تن
چٌلی ہلا ہے ػھمى چٌلی ہلئی ہے گلري
ُ
شكنے ذصیق آۓ مٌق نے او ٹذ کھم ري
ُ
ب
ب
لیبی ظکینن اف سے  ،ھر ھر کے بٌنل شك ري
ے غ ہ ٹذ
تنہ

اصغر

ن
هسی

قذاء

ع
ل ٹکف

اصغر کٌ ہے كه ٹلو مبیر کی ہے دسهت
كم آدسي رعٌء اكش ہے آدسي كم وچذن
مللی کی ہل ن فٌء طمؿ شہلً كم بٌ ق ٹٌهت
شہلً كم پ ٹذشنت اكش شہلً لذا لالهت
ع
ن
ٹ
ل
اً میػ ربق ىركش هسی قذاء کف

ُ
ٹ
و
ے ـ نے لعبت
طير ك پصبذ پس اكش ا بک
ُ
ب
پسبٌر ہل كً رطمق اكش ہل كً ا کی سلُ
قنخ وبیك کے پسطف ہل كً بل ٹذ شاپُ

ِّ
مللی رکھٌكً چلذي نن ح ٹذشنه ىلت
ع
ن
اً میػ ربق ىركش هسی قذاء ل ٹکف

6110
ؔف مٌنگبی چٌ میػ الہذي سے ہر رـ
تشیی

ُ
آ تسمق شکے نن تیرً رؿ میك لذا ہل نن غف
لٍ پس ہل " بٌ ذشی ٹٌ" اكش قلب پس ہل مٌ تف
ے نن رـ
ظٌػت میك چذمبلق میك جب میك ہی نکل

ع
ن
اً میػ ربق ىركش هسی قذاء ل ٹکف

٭٭٭٭٭
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6111

ک
ھ
ػ
ذ
ی
ے کلئی صیق سے
تیزم چگس سے نچ ٹٌ نل ھ
ک

تیزم چگس سے ھنچ ٹٌ

ے کلئی ذصیق سے
نل ػ ھ

ے کلئی ذصیق سے
ے کی قیر کھمربٌ نل ػھ
ئ ین
ے کہٌق
ؼ ٹٌس کی چذائی بھی مبیر عو لک
ے کلئی ذصیق سے
غف سے کير کٌ نلپ ٹٌ نل ػھ
اکیر کی آم جب سبی آنکھمق کٌ نلش کھم گ ٹٌ
ُ
ے کلئی ذصیق سے
لخت چگس کل زھلبربٌ نل ػھ
ے بھٌ ذسربیك
ذس نل ضلاق کے پ ٹٌم کی رؿ میك لن
ُ
ے کلئی ذصیق سے
اًکٌ لہل میك زكپ ٹٌ نل ػھ
ُ
ے
رـ آدسي نن كم اسے ن طرمء آب رً لک
ے کلئی ذصیق سے
ضمکھی ضبٌق کٌ ضله ٹٌ نل ػھ
ے ىؿ کل
تیر ص فٌء ك ظلف سے ہٌبھمق نن ا تن
ے کلئی ذصیق سے
اس طرد يرنے رنکھ ٹٌ نل ػھ

6112

ے چگس کے بکشكق کل شاہے چذا میك رً کے نلق
ا تن
ے کلئی ذصیق سے
رنت بالء میلاشبٌ نل ػھ
ے
گھمصا بھی بٌئی کس طرد پ ٹٌ ذصیق پ ٹٌسے بھ
ے کلئی ذصیق سے
گھمصً کٌ چٌق پ ٹٌشبٌ نل ػھ
ے چل ؼ پس
بق پس ہزاشكق ضطف اكش ؾنجر ہل ضم کھ
ے کلئی ذصیق سے
نلق ضؼ نن چٌق گزاشبٌ نل ػھ
عٌبذ ص فٌػت ذصیق چٌعـ نن میػ ربك سے ہے
ُ
ے کلئی ذصیق سے
ے بھٌو ٹٌ نل ػھ
رامق کل ا بک

*****

6113

ے میك ستمگس نے لگٌبٌ ہلگٌ
تیزم مین
ے میك ستمگس نے لگٌبٌ ہلگٌ
تیزم مین

چٌؽ میك چٌبذ سی صلشت کل ػھ ٹٌبٌ ہلگٌ

ے ضمیك پس اکیر
ے ؽجراء میك گسً ہل بگ
ئین
ے نے بالبٌ ہلگٌ
کس طرد لٌم کل ئین
ے
ظق کے مبیر عذاء ركص آۓ ہل بگ
شف میك اکیر کل پشپ ٹٌ ہلا بٌبٌ ہلگٌ

ے ہٌبھمق سے پسػھی بھی نکٌلی ہلگی
کٌ ئین

ے سے لگٌ بٌ ہلگٌ
ے کل مین
کس طرد ئین
ے
ے کل پشپ ٹٌ ر نکھ
بٌة کق آنکھمق سے ئین
کس طرد صیر عو ربق کل آبٌ ہلگٌ
گس پشا ہلگٌ قلؾ ربکھ کے ضلق میك من طر

ُ
جب ضلاق ىش کل کٌبذھے نن ابھٌبٌ ہلگٌ

6114

ے میك شکھی ہلگی عو كاى نے
ىش ؾیم
ے ػھ ٹٌبٌ ہلگٌ
ضطف ه ٹذاتبلق سے کیس
ے پ ٹٌم کے اشمٌف سٹھی ضتبب کے
شم گن
کس طرد لٌم نے ضتبب کل و ٹٌبٌ ہلگٌ
پصـ میك ذسر ہلا ہلگٌ پ ٹٌ بھر اس رـ
عو نے جب سکس غہٌرت کٌ ه ٹٌبٌ ہلگٌ
يرپبن پشھ ٹٌ ہے لٌکس نل اؽ آئی ہے عذاء

ىج َ
ب
ے رش نن البٌ ہلگٌ
میرً مللی نے ھ
٭٭٭٭٭

از كمل
رضمیة ھبايئ ػاکص اوجين

6115

ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك ػھمػھٌ
ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك ػھمػھٌ
غہرا

ک ٹگ ٹٌ

ے نن
کھلن

بٌبٌ

ىؿ ركلہق کٌ ركلہٌ

ىؿ

م
ىر سے نن قیع کھمى ىؿ

ے کے ہٌبھم میك مہ ٹذي کی ىلی
رك لہ

ذس کے ابؿ سے نل نن گبی

ىؿ ہے گھمصا ىؿ ہے ضلصا

ىؿ ہے شكمٌؿ ركلٌى ىؿ

ے کے ىر پس بگشي کٌ ػھیڑا
رك لہ

سنہري

طمک ٹٌشي

ىؿ ہی نلئی ىؿ ہی بھی ٹٌ

بگشي کے

ے کے ابؿ میك لٌري کے کیڑً
رك لہ

بھٌبھ سے تہق کے گھمصً ضماش

ىلح عذك میك ھیش ٹٌ ہے چٌبٌ

ے کٌ بٌشك چذا شکھماؿ
رك لہ

ے کے گھر میك لٌشً پسائی
رك لہ

ے ہیك ہٌۓ تبی
شك شك کے کہن

ےگٌ
ے تن
ا تس

کلئی بھی ركلہٌ

شف

ضشي

کل

کٌ
کلش

چال

گاللو ىؿ

مبلاى

ىؿ

6116

ے کے اكپس چٌشكق طرػ سے
رك لہ

تیر ك

ىؿ ہی کھٌبرا ىؿ ہی تیعٌ

ىؿ ہے

پ ٹٌس سے ركلہٌ ہل گ ٹٌ ىچٌش

نکٌشا

تیر

کی

مٌش

ے
چل

پسػھی بھٌى ىؿ

عمّو

بٌئی

بالل

ے نل
مل
بھمصا لٌ بٌئی ابھی

بھربٌ ہلق ضلف کٌ بھٌى ىؿ

ے ہی ركلہٌ
ے ک ہن
نن بٌت کہن

گھمصً کے اكپس ؿش ہل گ ٹٌ

ے
گس پشا تنچ

ىؿ

ے
ػھکن

ے
ػھم من

گھمصً سے گسنے گسنے نکٌشا
ب
ھ
ے کی آ کس ؿیر لل
پ ٹٌشً ینچ
ہٌۓ شً ركلہٌ پ ٹٌلٌ لذھٌشا
ُ
شف سے ابھٌ کس گھر میك ىۓ

ؼ ٹذ اہلل

پ ٹٌ

مبلاى

ُ
اً خچٌ چٌف اً لٌم امف
چلذ پسبك کل چال ہے ىؿ
ىش نن عو شكنے ہلۓ آۓ
ىعو لہل میك شبؿ ل ٹٌ ىؿ

٭٭٭٭٭

6121

ہٌۓ عٌضمش کل مبیر نے ک ٹٌ

ک ٹٌ

رنکھٌ

ہٌۓ عٌضمش کل مبیر نے ک ٹٌ

ک ٹٌ

رنکھٌ

ح ٹٌضم

رنکھٌ

اتبی آنکھمق سے

بہپّر

کٌ

آبکھ بھر کس کٹھی اکیر کل نن رنکھٌ
ُ
اس نے لی ٹٌ ہلا پسػھی میك کلنخن رنکھٌ

ے
ذسن

ے ؼ ٹٌس کے جب ًشؾ بھري
ے لٍ ذشؾ بھ
کیس
ہٌۓ کس پ ٹٌس میك تہ ٹٌ ہلا رشبٌ
ک
ے اکیر
رن ھبی بھی ذس
ضلف

رؿ

ضلف

چگس

رنکھٌ

ُ
ے
کی ضلائی ا سن
ضلف

بمٹّا

رنکھٌ

6126

َ
رش

صنخ عٌضمش لالمی

مبیر

نن

ري

لٌـ کل چٌبذ نے کجھ اكش ہی نهشو رنکھٌ

نل ضل و ٹذاف سے نے شیر نن آبٌ كاتس
ے کٍ بؾ تیرا شضنن رنکھٌ
مٌق نے ک ٹٌ چٌ ئین

حىبلش

ہٌۓ كم مٌرش
ے
ركش سے ا تن

کی

چگس و ٹذ کٌ

٭٭٭٭٭

ذسرت

ے
ذسن

ىعو

رنکھٌ

6126

ہٌۓ کیشٌ ؾرپٍ اللطق ہے ذصیق
رؿ ظکضنن ہے تضنن رھق ہے ذصیق
چٌپ ٹٌ بھٌ

ضمٌنن نن مؼصلـ ہے

لخت رؿ ہے دمحم کٌ معللـ ہے
ُ
ُ
ب
الکی الكت ہے ؾبت ھی ملصكـ ہے
ُ
ل
ا کی مذجت میك قرآف من ظمـ ہے
شب کے اكعٌػ کی ابجمق ہے ذصیق

ا پ ٹٌ پس نلش بھٌ قٌطمن کٌ

تسر

ے ذس میك نن ہل چللم گس
كم ٌکٌق قمک
ُ
ه ٹؿ الکی ئیشٌئی نن مٌشا ارھر
ضلف کے آ تسمق شكنے ہے طًس ك يير
تیري ؾرپُ میك رؿ کھ ٹذم رش ہے ذصیق

6120

ُ
ے
نلق ذصیق سے اهت نے بذلے لین
ے
ے ضطف ر تن
ؼیر کل بھی نن رً ا تس
بٌئی کٌقر

ے
ئین

پ ٹٌلٌ مبیر ہل
ُ
ے
ے بجلق کے بکشً کین
تیغ سے ا لک
اب تشٌننء ش بج ك ىحق ہے ذصیق

ے
ہٌق ػھمصاتنگٌ نن عٌغیلق کے گل
ضلر مگس

ے
کچال چٌتنگٌ گھمصكق بل

ے
نل ضلاق گصشبك بٌ گلرنلق کے بل
ے
چٌہے بذلے میك بٌئی کے تیر مل
ُ
م
ذ
تس ص فٌػت کی رھق میك گق ہے صیق

6121

نلق ًشٌقر

کل

کلئی ه ٹٌبٌ تہیك

پسػھی میك رؿ تسر کٌ رکھٌبٌ تہیك
بخن ػھ مٌم کٌ شف میك آبٌ تہیك
بٌة کے ہٌبھ پس تیر کھٌبٌ تہیك
رؿ مللؿ ا بق فبیر لکق ہے ذصیق

دشھ ٹٌ تشت تبی پس ضل نن مو ل فٌ
ُ
ىر ابھٌۓ نن وچذً سے ؿیر اللشي
ُ
چلبی شتبی نن ہے اًکٌ ىعو پشا
گھمصكق کے بٌلق سے شف میك کچال ہلا
رھلة ابذش پشا نے کلق ہے ذصیق

6122

ُ
ک ٹذ ؾنجر سے کٌبٌ گ ٹٌ اًکٌ
ُ
بھر ه ٹٌق نن دشھٌبٌ گ ٹٌ اًکٌ
ُ
شامیلق میك بھرابٌ گ ٹٌ اًکٌ
ُ
نلق دسـ کل رکھٌبٌ گ ٹٌ اًکٌ

ىر
ىر
ىر
ىر

نے س طٌء نن امٌـ ضمق ہے ذصیق

لٌم میػ الہذي شك نن ؽخت شہے
بٌقی مللی میرً بٌ ق ٹٌهت شہے
اف سے بٌقی ؾزاء کی نن ركلُ شہے
ظ ِّ
ہ
ـ راعی میك نب ا ـ رغلت شہے
َ
ذ
نن قمٌلی کٌ كشر رہق ہے صیق
٭٭٭٭٭

6123

ھذنه

قبلؿ

کس لے

كالے

اً رك غہٌف كالے

اً اتس ك چٌق کے مٌلؾ

کلف ك ٌکٌق کے مٌلؾ

اً

تیرً

آطمٌف

کٌ

تبی

پ ٹٌشا

ذ سف

علی

کٌ

بٌشا

ىر بٌبذه کس کلق سے

نکال ہے نن كطق سے

الالمبت

کے

چٌطر

چٌطر

ػھمبٌ لٌ

قٌقلو

ہے

کجھ بھی نن شاچلو ہے

کجھ تیر کجھ ضلاق ہے

کجھ ط فـ نے ضبٌق ہے

ے
بھمکے بھی نن شہی ٹگ

ے
پ ٹٌسے بھی نن شہی ٹگ

اف نب میك اؽ ـغینر

پ ٹکس

کلئی

ضلاق

يرنگٌ

ھذنه

قبلؿ

کس لے

اتشٌتبت

کے

صیر ك ضلري کٌ
اپ ٹٌ ہی
ھذنه

تس
قبلؿ

کہنگٌ
کس لے

6124

ضتبب کے ركنلق چٌۓ
مٌق نللے میك بال للق
میرً چگس کے

ے آۓ
شرػت ضل لین
آل

ے
گل

لگٌ

للق

چٌف

كاشك

بٌشك

مٌملق نن
ِّ
امٌق کی ىح شم چٌۓ

ؾبت میك جب کے چٌلق

بٌلق

آح اتسی بٌت ہل چٌۓ

ہی ٹٌ

نن

پشھکس

آگے

شاضی

کل

تبی

گسبٌ ضمیك نن ير

کس

ُ
شف میك قرس اصاۓ

غلف

ك

دمحم

آۓ

کیشٌ

کھٌبٌ

نن

شطف

اعال

تیزً

ظٌلف

لگٌ

ے
ش ہے ب ھ

لشکس کٌ رؿ بھٌ
بللاش ك تیر ك

ضطملق سے ضلش ہل کس

ركنلق گسً ضمیك پس

ضتبب کے مٌم بٌشً

نکٌشً

قربٌف

ہل

ے
گن

ہف

تس ہے لبلق نن اب رـ

ه ٹٌ نن

و ٹذاق میك شكنے آۓ

کو بٌس چٌکس

کس

ىركش نے ضل
ىضمق

م بیر

کل

م بیر

نللے

شك
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شك

کس

منن ہف سے ملصنے ہل

رپ ٹٌ

ىسے ابھٌ کے ىركش

نللے

بٌ شب نن رك گـ پس

بجھ

عذمٌق ق ظیف پس ہے

شقُ سے آبکھ پس ہے

ضماشي

و ٹذاق کل جب لذھٌشي

ن طر

سے

ے
ے بھ
ر ن ک ھن

ے
ل ٹک

آبیك

ہف

ؼ ٹٌس
او ٹذ

کی
کی

بٌئی نن

ؼ ٹٌس نے علی

کل

ػھمصنے

ہل

قراش
ے
کین

نن

ِّ
ے نن
بچ

تش ٹگی

بجھٌكش

بجھٌبیك

کی

تیغ

رك

رـ

رك چٌش ہٌبھ میك ہی

رشبٌ

نن

تہنچٌ

رشبٌ سے ًشؾ بھر لی

ے رھرلی
کٌبذھے نن ا تن

ہهت ابھی ضلاق ہے

گھر کی طرػ شكاق ہیك

تیزً بھی چـ شہے ہیك

بٌكؽ بھی چـ شہے ہیك

کجھ بھی الف تہیك ہیك

يرنے کٌ غف تہیك ہے

ضل قکس ہے نل اتبی

تہنچٌ ركق گھر نن بٌئی

نکٌلی
عٌضي
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ِّ
ے
ہیك ػھمنے ػھمنے بچ
ُ
بٌئی اتہیك بال ركق

بھر ضمؼ سے میك چٌق ركق

اكسمس ارھر نل ؼ ٹٌس

ے نن نعذ بٌس
ے بھ
ک ہن

ے نکسر
تیعلق سے ک ٹک

لٌنے گسً ضمیك پس

ذسرت سے ضمۓ ؾیمن

پ ٹکس نے يڑ کے رنکھٌ

تبلشا کے بھر كہیك پس

پس

آكاض

ري

اً

آقٌ

پ ٹٌسے ہیك بیق رف سے

پ ٹٌلٌ

گسا

ضمیك

رکھٌتنگٌ

صلشت

بٌئی نن ى ًکٌ میك

چذهت نن کس ًکٌ میك

ملت

آئی

آئی

مبیر شف میك

آۓ

ھٹھٌت

ؼ ٹٌس سے لبٹ کس
ح ٹذش کے

ے
رلسبٌ بھ

رشبٌ نن چٌف رً ري
بھر

نللے

بٌ

الہی

او ٹذ

پس

بٌش

الف

نللے

کو اً پسارش

ِّ
ضلراش

نن

بٌ كقٌء

ُ
ابھٌۓ

ے
بھ

بھٌئی نن چٌف رً ري
نب ربکھ

لی پ ٹٌہی
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ح ٹذش

کی

شعنر کٌ بھٌ نن بٌئی

نن تشٌئی

لشکس کٌ میر بھٌ نن

میرا

کس لے

ھذنه

ھذنه

قبلؿ

٭٭٭٭٭

كضپس
قبلؿ

بھٌ

نن
کس لے
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ے مبط ٌضطفی
ے بھ
ہر اؽ قذـ نن ضم ؾن
ے مبط ٌضطفی
ے بھ
ہر اؽ قذـ نن ضم ؾن
لے نل چال ہلق ىلح غير سے کہلنگٌ ک ٹٌ

نن مٌبگ ٹٌ ہی آ بٌ ہے ىجھکل نن النچٌ

منّت

ے كم بھال
بھی گس کسكنگٌ نل ک ٹٌ ر پ ٹگ

ے عذك میري
ے نن ه ی ی ٹ گ
بٌئی کے كا س ط
ِّ
ٹ
پ
ے کی چٌف چٌ گی اكش آپسك میري
بچ

ے
ے قرپٍ ىلح کے نل گھیرا کے شم گن
تہنچ
ے
چٌہٌ کسبك ضؤاؿ نن ىرمٌ کے شم گن
ے
ؼیرت سے شبؿ ىؼ ہلا بھرِّا کے شم گن
ے
چٌرش تسر کے غہرً سے ىرکٌ کے شم گن
ن طربك ػھکٌ کے نللے کو نن ہمکل ىۓ ہیك
اصغر ت مہٌشً بٌس ؾرض لے کے آۓ ہیك
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نن کلف نے ضبٌق ہے ت مہیك کجھ ح ٹٌؿ ہے
ُ ِّ
رش بحػ ہے بٌنلۓ نے کس کٌ ىؿ ہے
لل مٌف لل ت مہیك كسف سك الچالؿ ہے
تیرپٍ کے لٌہزرً کٌ تہال ضؤاؿ ہے
نلبٌ علی کٌ تف سے ظلنگٌش آب ہے
ُ
َ
رً رك کو اس میك بٌملشي ہے نلاب ہے

گس میك نقمؿ طير ك غير ہلق گ ٹٌم گٌش
ے لصلشكاش
نن نل تہیك کسی کے بھی آ گن
يش مٌہٌ ہے ضبٌف تبی ضارم شیر ضلاش
ھسیف سے نب کے لٌبھ نن پ ٹٌلٌ ہے نے قراش
ِّ
ظق ہے ضل کف نل پ ٹٌس کی لذت ضبٌرم ہے
م طللـ ضلر ہے اكش نن م طللـ ضارم ہے
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بھر ہلپِ نے ضبٌف کے ضلمے ػھکٌ کے ىر
شك کس کہٌ ضل کہ ٹٌ بھٌ نب کہو رکٌ بذش
بٌقی تہیك ہے بٌت کلئی میرً اً تسر
ضمکھی ضبٌف تف ہی رکھٌ رك نکٌؿ کس
ُ
بھیري ضبٌق لبلق نن ضل اس نلش ؽیق نے
بھرِّا کے آطمٌف کل رنکھٌ ذصیق نے
ُ
بٌق آطمٌق نن عو کی ن طر بھی اكش اس طرػ
چلقمـ نے ضبٌف پ ٹٌ تیر

جلّو
ملٹا

کٌ ھذػ

میك لے کے ضلف كم غہزارمء بحػ

َ
ے غہرً نن اكسمس اىصػ
بھٌ ا تن

ے
پٍ نے ضبٌق نے ھچکی سی لی اكش گزش گن
ے
مؼصلـ پ ٹٌسے بٌة کی گلري میك ير گن

٭٭٭٭٭
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مبیر نے کہٌ ضتبب ہهت نن ہٌشبٌ ضتبب
بٌشبٌ رتس ہے م طللـ کٌ تہیك کلئی
حؽبب كقُ ہے حىبلشكق کٌ تہیك کلئی
ىرپس اتشٌ بھی مؼصلـ کٌ تہیك کلئی

ضمي چذا کے حىبلـ کٌ تہیك کلئی
ابھی نل لٌـ کٌ ضبذاف رنکھ ٹٌ ہے ت مہیك
بھرا نن ىضم سے و ٹذاف رنکھ ٹٌ ہے ت مہیك
سیف ضل بٌقی ہے ہر آف رنکھ ٹٌ ہے ت مہیك
ت مہٌشً بھٌئی کل نے چٌف رنکھ ٹٌ ہے ت مہیك
ب
ـؾر کی آنے گھڑي نل ھق نن گھیرابٌ
ب
اک ٹال ہلگٌ اؼی نل ھق نن گھیرابٌ
ب
ضل ىت مٌشً صفی نل ھق نن گھیرابٌ
طير چالنے ػھري نل

ب

ھق نن گھیرابٌ
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میل ضل مٌق کی عذاء نل كہی گھڑي ہلگی
ے گسرف میري ػھکی ہلگی
رعٌء کے كا س ط
لػیك کی نلبھی ػھري ىجھ نن چـ شہی ہلگی
چذائی بق سے میرً ىر کی ہل شہی ہلگی
ے
ہمٌشً بعذ ت مہیك شمیلق سے بٌبذھی ٹگ
ے
ہمٌشً بعذ شراء ىر سے بھی ابٌش پ ٹگ
ہمٌشً بعذ ت مہیك

ے
رش بذش بھرائی ٹگ

ے
ہمٌشا ىر بھی ه ٹٌق پس ت مہیك رکھٌئی ٹگ
مذپبن چٌ کے تبی سے لالـ کہو رپ ٹٌ
بچٌ کے وچذم میرا نن پ ٹٌـ کہو رپ ٹٌ
نلالٌ کس گ ٹٌ بٌبٌ کٌ کٌـ کہو رپ ٹٌ
غہ ٹذ ہل گ ٹٌ میك تضنن کٌـ کہو رپ ٹٌ

6133

نگھ ٹٌق آح میػ الہذي ہیك رغلت کے
ؔلی اف سے ہی ربق چذا کل ہهت ہے
قمٌ
ے رؿ میك شقُ ہے
ذشیبی غف سے لذا ا بک
ُ
لذا ضبٌق نن پ ٹٌف امٌـ اهت ہے
٭٭٭٭٭

6134

ہلنے ہیك لٌم شرػت گسنن ک ٹٌق ہے صغري

ہلنے ہیك لٌم شرػت گسنن ک ٹٌق ہے صغري
آئی ہے ک ٹٌ ٌغیبت گسنن ک ٹٌق ہے صغري
ِّ
ب
ٹ
ت
مٌرش ھ ھی  ،ہق کی پ ٹٌش ہے ضماشي
ہيرام تہیك صنر میك تس میك ہی غف کی مٌشي
نن کیسی آئی قرقُ  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري
ے لے لل ىجھکل صنر میك بٌبٌ
ہيرام ا تن
ىجھکل ؾزپص پس ہے ہر شم گصش میك بٌبٌ
ّؔت  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري
تس آة کیؔمعب

ٹ
ے نلق ىركش
ے لگ
میرا صنر ک ھق ہے کہن

تتمٌش  ،بٌ نلاق ہل  ،نن عو لکلگی رؿیر
َ
ُّؔ  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري
اس شام کی اسپ
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ئیبی میرً صنر میك تس کسب اكش بالء ہے
آىـ اكش ٌعٌپٍ سے نن صنر بھرا ہے

ُؔ

ظق کس صنر کی کسپُ  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري

ُ
ج
ى
ھ
ک
ک
کل
ے لگی نلق ر ھ ٹٌ ش ھ ٹٌ نن ركش
ک ہن
ب
ے ؾركش ىجھکل
ھنچ ٹٌ تس لین
اکیر کل
اتبی ہے میري ذسرت  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري

ظق کس وحق نن ئیبی کے کہو شہے ہیك ىركش
آتنگٌ بجھکل
بٌتنگٌ

ے
ل ین

ئیبی کہٌق سے

اکیر

كم غہٌرت  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري
بجھکل

ے
لین

ِّ
وچٌر

آتنگٌ
ُ
ے ضما نن ہلگٌ بٌقی تیرا
ا لک

بٌنلاق

ہی

کلئی بھی

ظق کس نن چٌؿ ؾرپُ  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري
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ُ
صغري کٌ غف کسانے  ،مبیر پس شىنے
م
ع
و
ـ
بٌقی شہے

مللی ہمیك ه ٹٌنے

َ
ُّؔ  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري
ؔپس ضمض نن شضپ
ُ
ہٌبھمق کی نن لکیربك لکھ رً شعٌرنلق کل
م بیر

کٌ نن غف

ہی

رنگٌ ًسرِّنلق کل

َ
ؔ تہٌل رمعت  ،گسنن ک ٹٌق ہے صغري
لٌکس
٭٭٭٭٭

6141

ہلا س بخ بھٌئی کہٌق

چٌۓ

ضتبب

ہلا س بخ بھٌئی کہٌق چٌۓ ضتبب

لُٹی

نب کمٌئی کہٌق چٌۓ ضتبب

ضل

آئی

ے
مذ تن

ِّ
چذبٌ

دمپٹۃ

نل

نللی

دصپبن

ى

نل ٹلی ٹٌ

نن رپ ٹٌ نن ہے رھلؿ ًصکـ ہے جی ٹٌ
نن کبلق ملت آئی  ،کہٌق چٌۓ ضتبب

ُ
کسكق کس ضبٌق سے میك كم غف پ ٹٌئی
کو ضملو تہر

عو نے بٌبٌ نن بٌئی

نن کجھ
ُ
ص فٌ اس نن زھٌئی  ،کہٌق چٌۓ ضتبب

قذش اعذا نے ىركش کی چٌئی

6146

ضل بھٌئی بھٌ ًصکـ میك نب کٌ غہٌشا
ُ
رىشا
ُ
اسے مـ کے ىکھمق نے ؾنگـ میك مٌشا
تبی

کٌ

بھٌ

کٌ پ ٹٌشا

ضہرا

تہیك لٌبھ بھٌئی  ،کہٌق چٌۓ ضتبب

كم تیركق کی بٌشش كم ضطملق کی کیرت
اف آنکھمق نے رنکھی لػیك کی

ادپّٹ

ِّ
كم طير کی بھمکس كم شگشكق کی لذت
ػھري جب چالئی  ،کہٌق چٌۓ ضتبب
ے ؾنگـ میك ضہرا کی گلري کے بٌلے
بھ
رہکبی

ضمیك

ے
پس ب ھ

اہلل

كالے

ے ذسملق میك بھٌلے
ے نے ىر كم ىسے بھ
بھ
ہے پشئی چذائی  ،کہٌق چٌۓ ضتبب
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كم عٌبذ کے قذملق میك تیڑي کٌ لگ ٹٌ
ظکینن کے کٌنلق سے گلہر کٌ
طمٌبجلق کٌ

لگ ٹٌ  ،شرالق کٌ

ک

ھچ ٹٌ

ػھی ٹٌ

پ ٹذھی جب کالئی  ،کہٌق چٌۓ ضتبب
ظکینن کٌ زش زش کے رؿ کٌ رھڑک ٹٌ
شقنه

کٌ

بٌئی

کی

چٌطر

ى چل ٹ ٌ

ِّ
كم مؼصلـ بجلق کٌ آہلق کٌ بھربٌ
گھ ٹٌ غف کی ػھٌئی  ،کہٌق چٌۓ ضتبب
پ ٹٌق غف کٌ میػ الہذي جب ه ٹٌۓ
ُ
ٌغیبت نن ضتبب کی شكۓ شىۓ
اً

ہٌطف نن من طر کل رؿ میك طمٌۓ

ُ
رً نل بھی رہٌئی  ،کہٌق چٌۓ ضتبب
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ے ضبذاق کے ىزاكاش نن بھ
كاجب السطف بھ
ے
ے ضبذاق کے ىزاكاش نن بھ
كاجب السطف بھ
ىجرئی اہـ دسـ

ے
قٌبـ بٌضاش نن بھ

نللے عٌبذ کو قذاۓ عو ربك ؼیر ہلۓ
ے
اؽ و ىط ہف ہی غہٌرت کے ىزاكاش نن بھ
ے ہیك ہمٌشً انعٌش
ے ا تس
لٌم قرمٌنے بھ

ے
بٌبٌ عٌجب کے بھی اس طرد کے انعٌش نن بھ

تیر اصغر کل ضل مٌشا نل کہٌ ىركش نے
ِّ
ب
ن
ے
ے نل گ ہگٌش نن ھ
ے بچ
ہف گنہگٌش بھ
لکس ہی لکس

نکل ٹٌ بھٌ لہل کے بذلے
ے
رہق ضطف بذف ربذمء ضلق بٌش نن بھ

عو کے راتبلق پس ػھڑي شکھ کے کہٌ ظٌلف نے

نک ُ
ب
غ
ے
ے رش ہلاش نن ھ
ہف نے اس طرد کے ر ھ
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ے مللی کے شقبؼ
صنخ عٌضمش بلؾ لٌبھ بھ
ے
ے چللراش نن بھ
ے بھ
ـؾر کے كقُ ا ک ٹل
ے
کہٌ ضہرا نے قلؾ میك نے ه ٹٌبٌ بھٌ کس
ِّ
ب
ے
ے نل اس آقُ کے ىزاكاش نن ھ
میرً بچ
گـ سے بلؤكق کٌ نن عٌبذ کے ہلا بھٌ اضلاؿ
ے
کلف لٌ ػھٌلو بھٌ كم ذس میك کو رك چٌش نن بھ
گس ًسنخ رك غہٌق کٌ ہلا العٌؿ ائیس

ح
ے
ے کٹھی تتمٌش نن بھ
ے کو جیس
ا ّھے نلق ہل بگ
٭٭٭٭٭
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كطق سے پسرتس چٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

كطق سے پسرتس چٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

تبی کے ربك کل بچٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

ے میك ضلاف اکیر
ہے قٌ قل

ہیك اف میك لٌمـ ذسق کے رلیر

ہے لٌبھ ػھملے میك تنہٌ اصغر

ے ہیك ضتبب کے ركنلق گلہر
چل

شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

ذصیق نللے نن ک ٹٌ چگو ہے

ُ
نن میرا گھمصا کہٌق شکٌ ہے

نن مٌشنن ہے بٌ ئیبلا ہے

کہٌ کسی نے نن کسبالء ہے

ے لگٌ شہے ہیك
نن ظق کے ؾیم

كم کسبالء کے ذصیق كالے

تبی کے اؽچٌب کے پساپس

ذصیق کے ركنت اكش پسارش

کلئی شعنر

کس

علف علمذاش

ى

ہے کلئی طيزم نل

دساغ ضلق سے چال شہے ہیك

نن شكض عٌضمش

ىر

ک ٹٌ

كم کسبالء کے ذصیق كالے
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ُ
ے ہی ك
ضہیر بق قیق ير گن

ے ہی ك
و ٹٌػ ك شقمٌق بجھڑ گن

ے ہی ك
کو چٌق قذاء ضلف کس گن

ے ہ یك
ے ہیك تسر گن
بذش گن

نن ضمبٌ ؾنگـ وچٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

جیبب اب ح ٹؿ لشنے آۓ

پسانے لٌبھی بجھڑنے آۓ

شم چذاء میك نن يرنے آۓ

نن ركسبی نلشي کسنے آۓ

نن ضؼ پسسبی تٹھٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

ے شضا رك
کہٌ نن دس نے ىجھ

ضل پ ٹٌس رؿ میك ہے كم بجھٌ رك

کو ربق ك رپ ٹٌ کٌ دس پ ٹٌ رك

ے رکھٌ رك
اً مللی ؾبت ىجھ

نغبب اپ ٹٌ رگٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

کہیك نن لٌنے گسً ہیك کِ کس

کہیك نن

کہیك تبی
ُ
ہف اف نن آ تسمق تہٌ شہے ہیك
تنہی

قیر اصغر

پشبٌ

ضلاف

اکیر

ے تہیر
ک ٹٌ کے ىر ير گن
كم کسبالء کے ذصیق كالے

6144

تنہٌ کہٌق نن چٌۓ

ے بالۓ
تہیك ہے کلئی کس

ہر اؽ کٌ ىعو ابھٌ کے ىۓ

ے ہیك نل کلف آۓ
نن بھؾ چک

ل ٹٌبٌ گھر  ،ىر ک ٹٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

چذا میك

لبلق کل جیسق ہے تس رعٌء میك

ضمیك نن مٌتف  ،نکٌء طمٌء میك

کو ىر ک ٹٌ عو کٌ کسبالء میك

كم چٌؽ نن بھر بھرا شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

دشھٌبٌ تیزً نن لٌم کٌ ىر

چال شہے ہیك ذصیق کٌ گھر

ھبی ہے ضتبب کے ىر سے چٌرش

ے ظکینن کے رنکھم گلہر
ػ ھین

ذصیق

ذصیق ہیك وچذم و

ػ

نن صیر بھر بھی رکھٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

ذشیبی راعی شہیك لالهت

شہیك نن ضلش چٌؿ بٌ ق ٹٌهت

تہی رعٌء بق گبی ؼ ٹٌرت

ے ہمیك اف کی تس ص فٌػت
مل

نن کہو کے نب ہٌبھ ابھٌ شہے ہیك

كم کسبالء کے ذصیق كالے

6145

ذصیق کے لٌبھ ہف بھی ہلنے
ُ
ؔمی کٌش اس ضمیك نن ضمنے
ذشٌ
چلل ہمیك بھی بال شہے ہیك

نل کسبالء میك نن چٌف کھمنے
نل کبلق نن ير چٌبیك شكنے شكنے
كم کسبالء کے ذصیق كالے

٭٭٭٭٭
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كطق كاللق سے ضتبب آح تہچٌئی تہیك چٌئی
كطق كاللق سے ضتبب آح تہچٌئی تہیك چٌئی
ػ
ُ
ٌغیبت اتبی ھ ٹلی شذ سے كپسائی تہیك چٌئی
ِّ
مذپبن لُٹ کے آئی ہلق میرً بھ ٹٌ کل کھم آئی

میك ابھٌشم تبی ہٌطف کل کسبـ بق میك کھم آئی

میرً غلف ك دمحم اکیر ك اصغر کھم آئی
ے مٌشً
اً بٌبٌ چٌف ؼ ٹٌس ك علی اکیر گن
ے مٌشً
ے کے علی اصغر گن
كم کًسق ػھ مہین
ے مٌشً
ے مٌشً میرً ىركش گن
میرً رلیر گن
ے سے كم اہـ اقربٌ ل ٹکس
گبی بھی جب مذ تن
ے ىحمـ میك ؼ ٹٌس ك علی اکیر
ے ىجھ
ئیٹھٌنے بھ
میك كاتس آئی ہلق میرً ضلانلق تیر سے ػھٹ کس
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ہلئی ہے اہـ تبت بٌؽ کی نے دسمبی بٌبٌ
للئی

چٌرش

چال ؾیمن ہلئی نے پسرگی بٌبٌ

ے ظکینن بھی يشؾ کس شم گبی بٌبٌ
گلہر ػھین
ے سے چٌلی ربکھ کس گھمصً کل ضلق میك پس
ے ؾیم
چل
میك ركصي شف کی چٌپٍ اكش رنکھٌ اؽ ؽخب من طر
ِّ
میرً بھ ٹٌ کی گسرف پس چل ٹٌ بھٌ طير ؾنجر
ِّ
ے میك طمؼ زاى بھٌ
پشي لذت سے عٌبذ کل گل
تہ ٹٌ کے تیڑبٌق کٌتبل ق کے اكپس بھی چالبٌ بھٌ
پ ٹٌکس لٌشبٌق

َ َ
ب
رش رش ھیرابٌ

بھٌ

ه ٹٌبٌ بھٌ

ه ٹٌق کی نلؽ پس ىر میرً بھ ٹٌ کٌ دشھٌبٌ بھٌ
اً بٌبٌ چٌق شظق سے بٌضلك کل میرً بٌبذھٌ بھٌ
دسـ کل کسکے ق ٹذي اكپِ کے اكپس تٹھٌبٌ بھٌ
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میرا گھر ہل گ ٹٌ پسبٌر اكش رنکھٌ ک ٹٌ میك نے
میرً بھ ٹٌ کٌ ىر کی ٹٌ شہٌ رنکھٌ ک ٹٌ میك نے
ُ
ے کٌ ىعو بھی اكبھٌ رنکھٌ ک ٹٌ میك نے
ضلاق ئین
ُ
ُ
ک
ک
میك ر ھ ٹٌ ہلق میك ر ھ ٹٌ ہلق اً بٌبٌ چٌق رىلٌ رك
تیري پسپُ سے رنت بٌؽ میري تشت پس شکھ رً
میرً بھ ٹٌ ذصیق ابق علی کٌ ىجھکل پسعو رً
ِّ
ؔالذبق اؽ ؼ ٹذ غی ٹذ راعی پس ضؼ
ہے نلش
رعٌء کسبٌ ہے شب سے ہل ضمیق ك آطمٌق جب بؾ
م
ع
غ
و
ہ
ـ کی یشٌہی شہے پٍ بؾ
میرً مللی
٭٭٭٭٭
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ے ہلۓ بٌلے
كم راپسمء صیر میك طمن
ے ہلۓ بٌلے
كم راپسمء صیر میك طمن
ُ
ے ہلۓ ہلتبلق نن ابھرنے ہلۓ ػھٌلے
ضم کھ
كم چلبی ہلئی چٌؽ نن آؿسم کے بٌلے
ُ
آہضنن سے مبت کل ابھٌ ضطف ہے آلے
ے کلف میٹھٌلے
نلئی ہے کير شف میك بجھ
ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین
بکسائی ہلئی صیر سے رشبٌ کی شكائی
مع ٹٌش حىبت سے كم

گسبٌ ہلا بٌئی

كم بھہرً ہلۓ الؾ میك نصلپس ضلائی
ک
ك
ل
ے کٌ ہے سهت کی تشٌئی
ہر ضطف نچ
ہے کلف ضل نلئی ہلئی پسػھی کل نکٌلے

اُمّت

ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
کے لین

6150

نن صیر کٌ و ٹذاف ہے تیرب کے دصارً
ے شام ىحبت کی پ ٹٌ رً
رپ ٹٌ کے لین
ىچذكر ہے بذتیر میك ن فذپس کے چٌرً
تیري کی نگٌہلق میك ضلائی کے اشارً
ُ
ے ہی ابھٌلے
مبت علی اکیر کی ا ک ٹل
ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین
كم ذسف

ِّ
امٌهت میك تبلت کی تشٌئی

كم میننء اکیر سے تیرً ضلق کی شكائی
كم پصع

کٌ

ہنگٌـ كم تیعٌـ

ضبٌئی

آغلش میك تیري کے پشتبی ہے ضلائی
ہے گسـ ضمیك ذسف میك پش چٌبیك نن ػھٌلے
ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین

6151

نکلیػ سے كاتضنن ہے آشاـ کٌ تہلل
ے ہلۓ آ تسمق
كم صیر کے رامق نن طمکن
اکیر کی كم ضل لیك كم مہکبی ہلئی ضلمیل
ُ
ے ہلۓ گیسم
اب کلف میلاشنگٌ نن ا لجھ
ُ
ہهت کٌ ن فٌضن ہے کو مبت کل ابھٌلے
ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین
ے صیر کے چٌ رً
كم ركش کی میزؿ کے لین
رپ ٹٌ سے الؿ ہلنے ہیك نے کس کے اشارً

الالـ کے جلّو

میك لہل بھر کے رکھٌ رً

اکیر کل لالبٌ ہے نل رپ ٹٌ کل رگٌ رً
ہر آبکھ میك ہر رؿ میك چگو اتبی پ ٹٌلے
ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین

6152

طمقٌق سے نکل ٹٌ ہلا

اُمّت

کٌ صقینن

غہرً سے لہل ہل کے پ ٹک ٹٌ ہے تشینن
نصلپس

ا ُُج ْد پن

کے طمک ٹٌ ہے نگینن

مـ چٌبٌ ہے بٌبٌ سے نلاسے کٌ قرپبن
ک
ے سے لگٌ لے
اکیر کل بھر اؽ بٌش لنچ
ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین
لکھٌ ہلا
اپ ٹٌ ہل اگس

ن فذپس کٌ
ضطف نل

بذى تہیك

چٌبٌ

رنکھٌ تہیك چٌبٌ

ُ
ے کلئی کبلق ىعو ابھٌبٌ ت ہیك چٌبٌ
نل ػ ھ
میٹھال تہیك چٌبٌ کو میٹھٌى تہیك چٌبٌ
ُ
چٌرش ضل تہیك ہے نل ؼ ٹٌ شذ نن اصھٌلے
ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین

6153

ے كالے
بذى ہلا ہر شبؿ غہٌق رنکھن
ے كالے
تیري میك ضلائی کے تشٌق رنکھن
ے كالے
ک ٹٌ بق گبی ہے قلب پ ٹٌق رنکھن

ک
ے كالے
ے میك ه ٹٌق رنکھن
اکیر کے لنچ
بٌبٌ کی تشٌئی ہے

ک
ے سے لگٌ لے
لنچ

ے كالے
ے يرؾ ضلاق بھم لن
اُمّت کے لین

٭٭٭٭٭
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كم رھلة و ٹذاف کسبالء میك كم لل ق ٹٌهت کی چـ شہی ہے

كم رھلة و ٹذاف کسبالء میك كم لل ق ٹٌهت کی چـ شہی ہے
ُ
ب
ے ا ـ شہی ہے
ے بق میك ػھملس شہے ہیك ضمیق شعل
پش تن
ُ
ُ
ل
ل
ک
ج
ضل آئی ركلہٌ کی ىش شف سے ب ھٌصً ھٌنے گی ہے ر ہق

ُ
اكش اتبی اكشٌق بھري حبیك پس كم ضلف ركلہٌ کٌ مـ شہی ہے
ے نن ًشؾ چٌلی
پشً ہیك ؼ ٹٌس شف میك تطمـ رھري ہے مین
ُ
ِّ
ب
ے ہیك لٌنل سے ہٌبھ ركنلق لہل کی بذي ا ـ شہی ہے
کن
ے کے رش نن مٌرش
ضلاف ئی ٹٌ گ ٹٌ ہے شف میك کھڑي ہے ؾیم
ک
چ
ل
ے نن ـ شہی ہے
تسر کی چٌپٍ رھري ہیك ن طربك ػھري نچ
ے ہیك ىركش
كراع ہل کس دسـ سے ذس رـ ضماش ہلنے لگ
ق ٹٌ کٌ رامق بکش ل ٹٌ ہے ظکینن ک ٹٌ ک ٹٌ ىچـ شہی ہے
ے نن طًشیر چـ شہی ہے
ے نن عو کٌ قٌبـ گل
دشھٌ ہے مین
ے سے نکـ شہٌ ہے لعٌ کھڑي ہٌبھ مـ شہی ہے
لہل گل

6155

ِّ
ے کل
ے سے طير ظٌلف ح ٹٌـ ىركش کے لل تن
کھڑا ہے ـضِّ
تہیك ہے ملضلر کلئی چٌمی ہر ابؾ ئی ئی رہـ شہی ہے
لگٌئی ہے آؾ ظٌلملق نے دسـ میك کہراـ ىح شہٌ ہے

کسی کٌ غہرم ػھملس شہٌ ہے کسی کی نللٌؽ چـ شہی ہے

گ
ؔ کسبالء کے بق میك
ہرً بھرً ہیك یمٌـ لسق مگس ن طر
ـػب ہے گلصاش قٌطمن پس دصاق کی بللاش چـ شہی ہے
٭٭٭٭٭
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َ
بٌ شب
َ
بٌ شب
بٌ شب
بٌ شب

ِّ
بجؼ گلہر
ِّ
َ
ٌ
ضط
فی
بجؼ گلہر ربذاف
ِّ
بجؼ ضلف ىر لٌم يرنضی
ِّ
ى
بجؼ دسهت ضہرا ك جیبی
َ
ربذاف

ٌضطفی

کجھ اكش مٌبگ ٹٌ تہیك اصغر کٌ ضلق تہٌ
ہے بجھ سے النچٌ تہی ىجھ رؿ مللؿ کی
اُمّت کل بخش رً میرً بٌبٌ شضمؿ کی
ے کو چلؼ سے ؾنجر گزش گ ٹٌ
ے بھ
نن ک ہ ن
ضلشه ٹذ آطمٌف ىرػ ضلق سے بھر گ ٹٌ
ُ
رپ ٹٌ سے بٌر لٌم امف کلخ کس گ ٹٌ
ِّ
چالئی

قٌطمن کو

میرا

شیر ير

گ ٹٌ

پسبٌ ہل جب نن ذسر نل ک ٹٌ رؿ کل کـ پشً
بٌہر نب اہـ تبت دمحم نکـ پشً
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ضتبب نے ؾیمن گٌم سے بٌہر ضل کی ن طر
رنکھٌ اؽ آق ٹٌب کل تیزً نن چللم گس
لشکی ضل لٌبھ بھی كم نکٌشي بخسف پس

میك لُٹ

ے کذھر
گبی بھمبھی میرً بٌبٌ گن

ے نن کسی کل ؿیر ہلئی
عو س ب خ ہل گ ن
ہے ہے سشي سے غير میك میك نے بذش ہلئی

ل
تبت علی کی آنکھمق میك عا م ه ٹٌم ہلا
ہٌبھمق سے رؿ بکش کے کہٌ كادمحما
منن تبٹ کے ضمیك نن گسي بھر نن الؾ ك آم
ِّ
چالئی ہٌۓ چٌننء ضہرا ہلا پ ٹٌم
ُ
ے
ہف نب کے ـیق اب نن اقالؽ ابھ گن
ُ
ے
ہے ہے غہٌق سے تنچیق بٌؽ ابھ گن

6166

ہے ہے غہ ٹذ ؾنجر ظلف ك ص فٌ ذصیق
ہے ہے گلل پسبذمء شام

چذا

ذصیق

ہے ہے ؾرپٍ ك نے کس ك نے آىرا ذصیق
ہے ہے س تنخ مٌشننء ك ئیبلا ذصیق
ہے ہے لہل بھري ہلئی ضل لیك لٹکبی ہیك
ہے ہے شگلق سے ضلف کی نلبذبك تٹکبی ہیك

ل ُٹا ُنال

کے گھر سے دمحم کی آؿ کل

پ ٹٌلٌ

ک ٹٌ غہ ٹذ عو ضلش رعٌؿ کل

ہے ہے ربٌ کلق بھی نن ضہرا کے ىؿ کل
َ
للگل ؿیر کسك الذ سي الچالؿ کل
رنکھم بعلش ضطف بق بٌش بٌش کے
ُ
ے کی ىش کے
بکشً ابھٌۓ آف کے ئین

٭٭٭٭٭
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بٌ شب ص غیر ظق میك کلئی نے بذش نن ہل
بٌ شب ص غیر ظق میك کلئی نے بذش نن ہل
بٌبٌ کسی کٌ ق ٹـ رصلش ن طر نن ہل
ے ىر نن ہل
بللً میك کلئی پسرم تصیك پ ٹگ
پسرتس میك ئییف کلئی رش بذش نن ہل
ے
ق ٹذي ہلئی  ،بذش سے ػھمئی  ،بھٌئی ير گن
ے
نن لٌشً رکھ ظکینن کے اكپس گزش گن

٭٭٭٭٭
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بٌ شب کلئی غہٌق میك اشیر ىحق نن ہل
بٌ شب کلئی غہٌق میك اشیر ىحق نن ہل
ؾنگـ میك گھر ل ُٹا کے کلئی نے كطق نن ہل
مٌق بٌة سے چذا کلئی گـ تیرہق نن ہل
ُ
بھمى بھال اچٌص کسی کٌ طمق نن ہل
زكبٌ لہل میك چٌبذ عو ًسرقیق کٌ
چٌلی ک ٹٌ اچـ نے بھرا گھر ذصیق کٌ
پسػھی سے بکشً ہل گ ٹٌ لخت چگس کٌ رؿ
ضلر بٌة نے ػھذا ہلا رنکھٌ تسر کٌ رؿ
ُ
ہلبٌ ہے آنگینن سے بٌضؽ تسر کٌ رؿ
تٹھر کٌ رؿ تہیك ہے نن رؿ ہے بذش کٌ رؿ
ا يُوب بھی اگس ہل نل رـ بھر نن کـ پشً

ب
ک
ک
ے نل منن سے لنخن ن ـ پشً
آ تسمق ھم
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ؼ ٹٌس کے الف سے کير ہل گبی بھی طف
يرؾ تسر نے نلش نعٌشت ک ٹٌ بھٌ کف
ُ
تہ ٹٌ بھٌ ضطف ىر سے ضل ضلف عو امف
ُ
ے الکل شتش و ٹٌشؽ نن رـ بذـ
ملنے بھ
ے میك بٌبٌ کے چٌلنگٌ
ے نلق ہی لٌ من
ے بھ
ک ہن
نن چٌؿ میك شضمؿ چذا

کل رکھٌلنگٌ

ؿش کھٌ کے شف میك جب گسا كم قٌطمن کٌ ىؿ
ُ
ضہراء نے اتبی گلر میك الکل ل ٹٌ میٹھٌؿ
اب ک ٹٌ کہلق ص فٌكت طير لػیك کٌ چٌؿ
اتشٌ سیف ک ٹٌ کو ہال ؾرش سك الچالؿ
رنلً و ٹٌ غہٌق سے سنہشٌمء چلؼ کل
ؾنجر سے چٌہ ٹٌ ہے کو کٌنے كم چلؼ کل
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ے کی کسی رؿ کل ک ٹٌ ؿیر
تطمـ کے لل تن
ؾرپُ میك کلف للث گ ٹٌ میزؿ کل ک ٹٌ ؿیر
کسبی کے زكب چٌنے کی لٌچـ کل ک ٹٌ ؿیر
کس پس ػھري نن چـ گبی قٌبـ کل ک ٹٌ ؿیر
ے
ے نن کسی گـ سے نلػھین
چٌشكق سے نلػھین

ب
ے
ے کٌ ل ٹـ سے نلػھین
عذمو طمق کے لین

عذمو سے ػھمـ ػھمـ کے كم لٌم کسبال
ؿش کھٌ کے تس ضمیك نن گسا كا ٌغی ٹٌم
ے اصل ٹٌء
تیركق کی كاش ركش سے کسنے بھ
عُل بھٌ دساغ قیر تیمیر کل رك بجھٌ
رپ ٹٌ تہی عذاء بھٌ لػیك ىلح لٌـ کل
ہٌق چلذ کٌث لل ىر لٌم ابٌـ کل
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ؿش سے ضل لٌم ربق کل ہلش آبٌ پٍ سشا
ک ُ
ضم ھی ضبٌق رکھٌ کے الٌشً سے نن کہٌ
ُ
ضملو تہر کٌ پ ٹٌلٌ ہلق رـ شک ٹٌ ہے میرا
ے بال
ے بٌئی ىجھ
بھمصا چذا کے كا س ط
م طللـ ہلق ؾرپٍ ہلق بھمکٌ ہلق پ ٹٌلٌ ہلق
ُ
نل ذصکٌ کلمن پشھ ٹٌ ہے اًکٌ نلالٌ ہلق
نلى لػیك کو بٌئی بالبٌ تہیك شكا
اقمذ کے تف نلاسے اگس ہل نل ىجھکل ک ٹٌ
َ
ِّ
ع
چکف پصبذ ا ـ میك ہے میرا مذعٌ
ے ت مہیك جی ٹٌ نن ػھمصكنگٌ
نے ق ٹـ اب کین
ِّ
ے نن ؾنجر ُؔپساق چاللنگٌ
ے گل
ضم کھ
ے
بٌئی کے بذلے تیغ کٌ بٌئی بالل بگ
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قرمٌبٌ عو نے ؿیر نل کس جیبی چٌہے ىر
بٌئی ہے ضہر جب سے کو اکیر گ ٹٌ گزش
ُ
ے سے میرً سشا اپس
رـ گھٹ شہٌ ہے مین
وچذم بچٌ للق آدسي كومو تس ا پ ٹٌ کس
ُ
ے ا تبی ر حببل
ؼی چٌہے جیبی ابزا بھل
ىر بق سے پس چذا میرا وچذً میك ک حنبل
ُ
اپسا لػیق لٌم نے وچذم ارا ک ٹٌ
ے بذف سے تس ىر اقذس چذا ک ٹٌ
ے ھن
ھن
ہر طهت كا ذشی ٹٌ کی آنے لگی عذاء
ے میك پ ییبلق میك ؽخب ذسر بھٌ پ ٹٌ
ؾیم
ِّ
ب
م
ظق ك لؾ میك ضمش ھٌ قربٌر ك آم کٌ
اكش ىر کھمى ہلا بھٌ شلٌلُ پ ٹٌم کٌ
٭٭٭٭٭
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بٌ شب نن ہے لٌرات کٌ گھر تیرً ضلالے
بٌ شب نن ہے لٌرات کٌ گھر تیرً ضلالے
تبلابیك ہیك نن ذضنن چگس تیرً ضلالے
نے کس کٌ ہے تتمٌش تسر تیرً ضلالے
نب ہے تیرً رشبٌ کے گلہر تیرً ضلالے
عٌلف ہے کے ؾرپُ میك گسق ٹٌش بال ہلق
میك تیري قمٌپُ میك اتہیك ػھمص چال ہلق
میرً تہیك پ ٹذً ہیك تیرً اً میرً چٌلؼ
تسبی ہل کے ؾنگـ نل ہی مٌلؾ نل ہی شاضؼ
ِّ
بٌبذھے ہیك کير ظلف ك بعٌري نن و ٹٌىؼ
نن ركنت ہے رپ ٹٌ نن ضمٌنن ہے ملاىؼ
َ
دسهت ہے تیرً ہٌبھ میك امٌـ اضلی کی
رك پ یی ٹٌق رك تہلكبك ہیك اس گھر میك علی کی
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َ
میك نن تہیك کہ ٹٌ کے اسپُ نن ابھٌبیك
بٌ اہـ سیف
بٌملس

مُہلت

ل ُنے

ے نن چالبیك
آ ؾ سے ؾیم
ق ٹذ ہل اكش لٌـ میك چٌۓ

میرً ىسے نن بھی شكنے کی نن بٌۓ

تیڑي میك قذـ  ،طمؼ میك عٌبذ کٌ گال ہل
ُ
ذس میك تیرً حىبلب کی اهت کٌ بھال ہل
ے اعذا کل پسائی سے بھگٌ کس
قرمٌنے بھ
کبلق ػھمص ربٌ گھٌث کل شكکل ہمیك آ کس
رغلت نلق ہی کسنے ہیك ًشٌقر کل بال کس ؟
ے تہر نن چٌ کس
ہمیك چٌہیك نل بٌئی بھی ئین
پس صیر کے رشبٌ ہیك ہمیك پ ٹٌس تہیك ہے
اب ضہر ہے نن بٌئی کے ؼ ٹٌس تہیك ہے

6611

بھملے تہیك اکیر کی ہے ہف تضنن رہٌئی
ُ
كم چٌبذ لٌ شذ كم قذ ك قٌمو كم ضلائی

كم

ے ہلۓ ہلپِ كم اؽچٌض پ ٹٌئی
ضم کھ

ے پصع میك بٌئی
ے بھ
رکھال کے ضبٌق مٌ نگن
ے ضل ضلف چگس ہف نے پ ٹٌ ہے
کس سے کہ
ے تسر کے بھی کٹھی بٌب ح ٹٌ ہے
بعذ ا تس
٭٭٭٭٭

6616

بٌر اصغر کی جب رؿ چالنے لگی

بٌر اصغر کی جب رؿ چالنے لگی

چٌلی ػھملے کل مٌرش ػھمىنے لگی

ربکھ کس ىش اکیر کل عو نے کہٌ
ػ
تبت ضہرا کے ىر سے ھبی جب شرا

آح ضتبب کی حىبت بھکٌنے لگی
ىر کے بٌللق سے منن کل ػھ ٹٌنے لگی

ضمۓ رشبٌ ظکینن ضل شكئی چلی

ىش ؼ ٹٌس کی بھربھرانے لگی

بٌضكلق میك ضل ضتبب کے شسی پ ٹذھی

بٌر غلف ك دمحم کی آنے لگی

ىش نلعو نن کیري نے شكکس کہٌ
ذس کل آرـ تبی نے کہٌ ىخیرـ

ُ
ابھم عٌجب رلہق گھر کل چٌنے لگی
ُ
اس کل اُمّت تبی کی ه ٹٌنے لگی

٭٭٭٭٭

6616

ے
بٌر آ گبی ذصیق کی آنکھمق میك آ تسمق آ گن
ے
بٌر آ گبی ذصیق کی آنکھمق میك آ تسمق آ گن
ے
ے ضل مؤمبل وچذً میك ىر ک ٹٌ گن
ے لین
ا تن
ُ
ضہرا کے اس ؾرپٍ پس ک ٹٌ ک ٹٌ بال اپس گبی
ے
لٌشً سیف ذصیق پس بٌرؿ کی طرد ػھٌ گن
حىبلش نلق نن ہل کلئی نے کس ذصیق کی طرد
ے
نب کجھ لعٌ کل رً ربٌ الالـ کل بچٌ گن
بھٌمے کير قرات نن ہے کلف کشکی ىش پس
ے
ے ضل ذصیق کے بٌضك کل كم ک ٹٌ گن
بٌضك بھ
ے ىؿ کل کلپس کٌ كالی رً ًکٌ
بٌئی نن ا تن
ے
ضمکھی ضبٌق سے پ ٹٌس كم اکیر کی تس بجھٌ گن
اصغر کی ضلمیل گلر سے آۓ نل بٌنل ک ٹٌ کسً
ے
مؼصلـ ػھمى ػھمص کس پسپُ میك اب طمٌ گن

6610

ضتبب نکٌشئی شہی اكش بھٌئی س بخ ہل گ ٹٌ
ُ
ب
ے
رپ ٹٌ ادش گبی ہے کو مللی ھی ىر ک ٹٌ گن
ے ىؿ کل شكنے ہے آئی چلذ سے
اؽ ئی ئی ا تن
ُ
ے
ئی ٹٌ بھٌ میرا نے س طٌ اس پس ػھري چال گن
کس طرد نکلی نے شرا آؿ شضمؿ لٌـ سے

ُ
ے
ے ک ٹٌ ک ٹٌ سیف ابھٌ گن
ضتبب کے رؿ سے نلػھین
ُ
ىسے ابھٌنے كالے کٌ ىعو نن شف سے ابھ ًکٌ
ے
بٌضمت پس امٌـ کے گھمصً بھی بھر چال گن

ے
میػ الہذي کے الؾ نن الکل کے رشبٌ تہو گن
ُ
ے
مٌتف قمٌلی ابھ گ ٹٌ اقالؽ بھر بھرا گن

٭٭٭٭٭

6611

پصبذ بخس بھی ہے ىح فـ ىراب بھی ہے

پصبذ بخس بھی ہے ىح فـ ىراب بھی ہے
لہل میك ؾرؼ ىر ابق نل پساب بھی ہے

کہٌ ذصیق نے ػھی ٹٌ ہے ىجھ سے كم ئی ٹٌ
شضمؿ ضؼ کے ًشٌنن بھی ہے ه ٹٌب بھی ہے

تس ذصیق

ے
ا ک ٹل

تہیك

علی اصغر

لچذ نن رھلة بھی ہے گسبٌۓ شبٌب بھی ہے
کلئی ذصیق کل تہنچٌ رً ىش اکیر پس
بالش ىش بھی ہے رؿ کل اض طراب بھی ہے

6612

نن مبت علی اکیر نن کہو شہے ہیك ذصیق
ت مہٌشي مٌق کل کہلق ک ٹٌ کلئی ضلاب بھی ہے
ہے نن پصبذ کی ىح فـ میك وجريء الالـ
ىر امٌـ بھی ہے ہٌبھ میك ىراب بھی ہے

ے رؿ کی اً سادس
میك قذش کبلق نن کسكق ا تن
بی سے ؿسؽ ب
خ
ت نل پساب بھی ہے
ے
ہ
ھی
ت
ُ ّ

٭٭٭٭٭

6613

نن بھري ضلائی میك کصکٌ چٌبذ زكبٌ ہے
نن بھري ضلائی میك کصکٌ چٌبذ زكبٌ ہے
کسبال لسضئی ہے ،

آطمٌف ہل ٹٌ ہے

ے ہیك
پصع میك علی اکیر کسكبیك بذ لن
ؾرش کے ًشٌقر کٌ چٌؽ پس تشیرا ہے
ت
ہ
ے کے ح ٹٌضً پس
ے ئین
ے ن ج ی ٹگ
لٌم کیس
شكسبی تہیك کلئی ركش بؾ ابذھیرا ہے
غف کی بھی تہیك قرػت کطمکش کی میزؿ میك
نل ضلاق کی مبت ہے اكش بٌة اک ٹال ہے

6614

ىش نل ضلائی کی ركش پس پشھٌنے کے
بھمکسبك ہیك مللی ہے گھر کٌ ركش شضنن ہے

صیر ہی تہیك آبٌ نے قراش ہے ضتبب
آتسملق کے شكکے سے اكش رؿ رھڑک ٹٌ ہے

غير بھر کی حىبت کٌ کجھ علو تہیك مل ٹٌ
مٌو ٹٌ کے ضلانلق کل ملت نے نکھیرا ہے

ے کی غہٌرت پس لکس ہل کو لکلم ہل
ئین
کسبال نے مللی سے اؽ ضؤاؿ نلػھٌ ہے

*****

6615

نن نکٌشي ضتبب

نن نکٌشي ضتبب

ذضنن بق

ذضنن بق

میرا لُٹ

گ ٹٌ ہے بھرا طمق

نن نن نلػھم ک ٹٌ ک ٹٌ گصش گ ٹٌ

ُ
كم سیف ضل ہف نن اپس گ ٹٌ

گ ٹٌ

ذضنن بق

میرا بھٌئی ىجھ سے بجھڑ

نن نکٌشي ضتبب

بھٌ گہق كم مٌم تبلؿ پس

بھٌ كم ظلف مبط شضمؿ پس

ہے كم راغ قلب مللؿ پس

نن نکٌشي ضتبب

ذضنن بق

ے كم تش ٹگی
میك بھاللق کیس

كم تبی کی آؿ کی نے تسی

كم علی کے ىؿ کی نےکسی

ذضنن بق

نن نکٌشي ضتبب

6616

ے
رك تسر بھی میك نے قذا کین

کو ذصیق آقٌ

ے
نن صیر کے گھمپِ بھی ئی لین

نن نکٌشي ضتبب

نن اشیري

اكش

کہٌق ق ٹذ

لٌـ شظق کہٌق

میرً نل ضلاف

نن وجی ٹٌق

ے
گن
بجھڑ

ے
میرً جین

نن غہیك شضمؿ
نن نکٌشي ضتبب

ذضنن بق

کی پ یی ٹٌق
ذضنن بق

ے
میرً نے ضبٌق بھی ضل شف گن

ے
كم بھی تیر کھٌ کے گصش گن

نن نکٌشي ضتبب

كم ن طٌشم میري ن طر میك ہے

میك نے رنکھٌ شف میك ضل آبکھ سے

ے
رؿ قٌطمن بھٌ ػھري بل

ذضنن بق

نن نکٌشي ضتبب

ذضنن بق

6661

نے کلق ذصیق کی ىش بھی

نے شرا میك اكپِ نن جب چلی
ُ
میك کلق بھی الکل نن رً لکی

نن نکٌشي ضتبب

کبلق چگس نن میرا نکـ پشً

ػ
ے
ضل ظکینن نل ھبی ہے ىجھ

ے
میرً بٌبٌ چٌف کذھر گن

ذضنن بق

نن نکٌشي ضتبب

ذضنن بق

کلئی

ُ
غ
ے کلئی
میري طرد رکھ نن ہ

ے ؼی نن يرً کلئی
نلق ہی جین

نن نکٌشي ضتبب

ذضنن بق

اً قمٌلی مللی نن میػ ربك

ہیك غف ذصیق میك ضل دصبك

شہیك نن مو وبیك

ذضنن بق

رك تہر میك نلق نن

بٌ

ابذ

لُنے

نن نکٌشي ضتبب

٭٭٭٭٭

6666

نن ؼ ٹٌتبلق کی دصاء ملی نن ہذاتبلق کٌ علو ربٌ
نن ؼ ٹٌتبلق کی دصاء ملی نن ہذاتبلق کٌ علو ربٌ
ے کسبال میك بجھٌ ربٌ
كم دساغ قیر تبی کٌ بھٌ ذس
ے
ے ىؿ قذا کین
نن ذصیق تیرا ہی کٌـ بھٌ کو نب ا تن
ے اف ه ٹٌشكق نے زكب کس نب غف کٌ چٌبذ پ ٹٌ ربٌ
بجھ
تیري ىر قركسی کی لٌف بھی ضل ح ٹٌت ر بق چذا تبی
ے ملت نے ضل يزم ربٌ
نن مال کسی کل ح ٹٌت میك بجھ
ے
ے میك چٌئی ٹگ
ے ضل ذصیق ؾیم
کہل رؿ کہٌق سے نن ىئی ٹگ
ُ
ے اسے ضپس چٌؽ لال ربٌ
ے مٌق کی گلر سے ىۓ بھ
ذس
نن علی کے ىؿ کی ھوبیك نن ه ٹٌف ك تیر کی رغلبیك
کٹھی نل ضلاق کٌ چگس ربٌ کٹھی نے ضبٌق کٌ گال ربٌ
ب
ے کو عذا اساق کی بل ٹذ بھی
نن ذصیق گھمصً نن ھف لک
كم یمٌضً ـؾر کٌ كقُ بھٌ ضل ضمیك نن ضلر کل گسا ربٌ

6666

كم غہٌر مبط تبی کٌ بھٌ کو ابھی ضمٌنے کل بٌر ہے
ُ
ے نل قلب ضمیك ہال  ،ضل گسً نل ؾرش
ضل ا ب ھ

ہال ربٌ

ے کو تہٌشبك ر بق چذا شہیك
ضل طمق آة اپ ٹٌ و ٹٌ گن
نن قمٌ ضل شبؿ تہٌش سے نل لہل بھی اپ ٹٌ مال ربٌ
ؔ کلئی کہٌ کسً میك بل ٹذ اكح قلؾ نن ہلق
ے بجف
ىجھ

ے مذد آؿ شضمؿ نے مٌم ك مہر سے بھی پشھٌ ربٌ
ىجھ
٭٭٭٭٭

6660

نن کس کٌ ىؿ ہے کس رؿ کٌ نن غہٌشا ہے
نن کس کٌ ىؿ ہے کس رؿ کٌ نن غہٌشا ہے
نن ضل ذصیق کے ہٌبھمق نن مٌم بٌشم ہے
ُ
ے ا بٌشا ہے
تبی کے ربق نن عذقے ذس
نن ہی نل بٌنلۓ ٌض طر کے رؿ کٌ بٌشم ہے
ے کی
نن بٌت کسنے کی ظٌقُ نن بٌب چلن
پ ٹٌلٌ چلذ کل اؽ نے ضبٌق لذھٌشا ہے
ضل ضپس چٌؽ ػھ ٹٌبٌ ہے لٌم نے کس نے
ُ
شبٌب نےکس ك رلگیر کٌ رىشا ہے
کہٌ نن لٌم نے ہش ٹٌش اشض کسب ك بال
نن رؿ کٌ ـیق ہے آنکھمق کٌ میري بٌشا ہے

ُ
نن ركره اس کل مال ہے نن ابؾ ن طرمء آب

غہٌق سے تضنن رہق چلذ کل لذھٌشا ہے

6661

ُ
ل
ضل ىر سے بٌلق بلؾ بھٌ مینن ؾیف ش ـ
ُ
ے نن تیزم صفی نے مٌشا ہے
اسی کے مین
ه ٹٌب ربکھ کے اکیر کٌ کہو شہی بھی لعٌ
صعیػ بٌة کے رؿ کٌ تہی غہٌشا ہے
ضل نے كطق ہے ضل مہمٌق ہے اكش ًشٌقر ہے
ُ
م
اسی ؾرپٍ کل ىکھمق نے ـ کے مٌشا ہے
غف ذصیق میك کبلق نلعن ضلاق نن ہل چٌمظ
نن ہی نل بخشش ـؼ ٹٌق کٌ اؽ غہٌشا ہے
٭٭٭٭٭

6662

نن کلف کسبال تیرا مہمٌف ہل گ ٹٌ

نن کلف کسبال تیرا مہمٌف ہل گ ٹٌ
کس سے كضلر تیرا گلش ٹٌف ہل گ ٹٌ
مبط تبی نے كعذم ط فلی كقٌء ک ٹٌ
ُ
اهت کے بخش چٌنے کٌ لٌمٌف ہل گ ٹٌ
ایمٌق کی ىح شم گبی اً ابق نل پساب
ہهت نن تیري ،کنر بھی ؿیراف شم گ ٹٌ
بٌ شب كم کسبال کی ـؾر بھی کو ذسر بھٌ
جب رك تہر میك قٌقلو قربٌف ہل گ ٹٌ

ُ
ے
ؔ غف رپ ٹٌ تہیك ىجھ
اس كقُ سے يير

جب سے غف ذصیق کٌ ؾرقٌف ہل گ ٹٌ
٭٭٭٭٭

6663

نلق شقنن کے لٍ پس هعٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

نلق شقنن کے لٍ پس هعٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

ق ٹذچٌنے میك نلعن ک ٹٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

ے
کیس

ے
چٌؽ پس ہٌۓ ضملبگی کیس

کی ٹٌُؔپس ہلؿ لٌشا ٌکٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

ِّ
بیق لٌؿ کی ہلق تنہی بجی
ِّ
بٌة بق اب نن ىجھکل امٌق ہے

ے ؾبؤبگی
غف میك بٌبٌ کے کیس
میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

ے میك جب بٌبٌ چٌق کل
رنکھٌ مین

ب
ٹ
ھ
شك شك کہبی بھی اتبی ھی کل

میرً بٌبٌ نل آۓ تہٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

ق ٹذ میك

ئی ٹذ

آپ ٹگی

6664

شك شك پسبٌ ک ٹٌ اس نے ىخسر

ب

ھنچٌ ظٌلف نے پٍ لٌم کٌ ىر

ربکھ کس ىر كم گسبٌق ک ٹٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

کس نے ىر کٌبٌ اً بٌبٌ تیرا

کس نے ذسر

ک ٹٌ اتشٌ تیرا

ىر تہٌق ہے نل ذسف کہٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

کل

ہف نن نلنے ضل ش بج ك ىحق کل

کلف نے کس کٌ اب بٌه ٹٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

رنکھم بٌبٌ ظکینن تہق

نک

ک
ب
م
ے نن ذس کے
ىر میك ش ھبی ھی ین

ىر ک ٹٌ ر ھبی ہلق میك اس کٌ

کی ٹٌ بذى ہلا نن غہٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

عو کے ىر پس گسي ؿش كم کھٌ کس

ک
رن ھبی ہے ک ٹٌ ضتبب ٌض طر

كم ل ٹٌ گبی بٌبٌ نن چٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

6665

بٌبٌ نن رؿیر

لٌـ میك ذسر پسبٌ ہے گھر گھر

غف ك دصف کٌ ػھٌبٌ طمٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

چٌق ل ٹٌ

ُ
رکھ

گبی

بھري

شقنن

جب ه ٹٌنے ہیك میػ الہذي لٌم

راه ٹٌف

غف سے الکلق کٌ رشبٌ شكاق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

عو کی رؿیر شقنن کے عذقے

ؔ کی ظق لے
میرً آقٌ نل لٌکس

ہر ظلب رؿ کی بجھ پس ؼ ٹٌق ہے

میرً بٌبٌ ذصیق کہٌق ہے

٭٭٭٭٭

6666

ے
ے عو كاى ظکینن ہف تہیك ہل بگ
ے بھ
نن ک ہ ن
ے
ے عو كاى ظکینن ہف تہیك ہل بگ
ے بھ
نن ک ہ ن
ے
ے ت مہیك اعذا ظکینن ہف تہیك ہل بگ
ه ٹٌئی ٹگ
ے سے لؿ چٌل کو ہف يرنے کل چٌنے ہیك
ابھم مین
ے
ابھی ابؾ ذسر لٌ ہلگٌ ظکینن ہف ت ہیك ہل بگ
ے
ے چٌئی ٹگ
ے مٌش کس گلہر ت مہٌشً ػھین
طمٌ بچ
ے
جب اتشٌ كقُ آتنگٌ ظکینن ہف تہیك ہل بگ
ے
بھرا رشبٌش ہلگٌ اكش ت مہٌشا امنچٌق لی ٹگ
ے
پصبذ نے ح ٹٌء ہلگٌ ظکینن ہف تہیك ہل بگ
اگس بٌبٌ

کی اُمّت

ے
سے ت مہیك عذمو کلئی تہنچ

ے
نل تف تس صیر ہی کسبٌ ظکینن ہف تہیك ہل بگ

ے ًش ٹٌؼ تس شف کل عو كاى
نن کہو کس چـ ر تن
ے
بھرنگٌ رش بذش کینن ظکینن ہف تہیك ہل بگ

٭٭٭٭٭

1212

ص كحه شئیسی
اہـ بیت امٌـ ذسیق
امٌـ علی ضیق العٌبدیق
علف ك دمحم
ملىبٌ ؼ بٌس

عـ
عـ

ملىبٌ علی اصغر
ملىت بٌ شلنه

عـ

عـ

عـ

عـ

ملىبٌ ؼ بد اہلل

عـ

ملىبٌ علی اکبر

عـ

ملىت بٌ ظکینن

عـ

ملىت بٌ صغري

عـ

1212

م طلع

شىف

ص كحه

امٌـ علی ضیق العٌبدیق

.1
.2
.3

عـ

ے
اعداء دزـ کل و بـ گنن گٌش لے گئ

1222 Audio

اہـ ؾزاء کزك غف بیمٌش بٌتلاق کٌ

N/A

اً اہـ مدتنن ضہراء کٌ للبٌ گھر

 .4هپْچو خرم ٌدیْة ٌا نربو ےن شام يس

2135

2139 Audio
خمصوص الكم ٧٣٤١

1232 Audio

.5

جؿ کے امٌـ ضیق الع بٌ دٌشبٌف ہے

1236 Audio

.6

ربٌش دٌـ میك عٌبد کٌ جٌؿ ک بٌ ہلگٌ

1242 Audio

.7

ضیق العٌبدیق نے ک بٌ ت بٌق بٌغ فٌطمه کس طرد ل بٌ

2152 Audio

.8

رب ابدھبري اكش مبزؿ ركش ہے

1244 Audio

ُ
ے
عٌبد کے شؽ شہے ہیك فدـ دٌـ آ گئ

1245 Audio

.9
.11
.11

ے
ے جلئ
ے سجٌر جلئ
کزب ك بال سے نکل
ُ
ے ضیق العٌبدیك تف کل ز بٌ کے ک بٌ مال
ے تھ
ک ہئ

2158 Audio
1252 Audio

1211

.12

لے جٌ شہے ہیك ظٌلف سجٌر بٌتلاق کل

1252 Audio

.13

لے کے اؽ فٌفلو غمزرم دٌشبٌق جـ شہٌ ہے

.14

(صوت االمیان اهظر اىْوح وا ىعویو)
ُ
ت
ىجرا اسے ضل ىؾر ك شنجلش یق ھی ہے

1256 Audio

ىجرئی ق بد سےجب عٌبد نے پز ػھمث

1258 Audio

ے
ے ضبداق کے شزاكاش نن تھ
كاجب الزطف تھ

1262 Audio

.15
.16

علف ك دمحم

.17

عـ

کہتی تھی ضبیب کیلق نن نکٌشكق
ملىبٌ

1254 Audio

2513 Audio

ؼ بد اہلل

عـ

.18

ایق ذسق نے کھمؿ کے تعلبر جب پسھٌ

2177 Audio

.19

شف میك سمۓ ہل ذسنن یق ركلہٌ

2175 Audio

.21

ک بٌ ضلب ہے غہٌف میك تلقبر کزبالء

.21

ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك ػھمػھٌ

1271
2173 Audio

1212

ملىبٌ ؼ بٌس

.22
.23
.24
.25
.26

عـ

اؽ تبر سے عٌضي کی جب ًشؾ ػھ بدي ہلگی مٌت می تلعن 2443 Audio
آبٌ ہیك علف اكش علمداش نن آبٌ مٌت می تلعن

2445 Audio

ے ل بکق اؽ ضلعلو بٌقی تھٌ مٌت می تلعن
ے تھ
بٌضك کئ

2447 Audio

نے ررت پسا ہے رشبٌ پز ؼ بٌس کٌ ىشو كاكبال

2450 Audio

ے جٌبیگٌ ظکینن
بٌئی تل بالنے نجھ

مٌت می تلعن

.27

ت
ب
ے س قٌۓ کز ال پز
بٌئی دالـ ھیج

.28

جٌبٌ ہے شبر ئیشو ح بدش فرات پز

.29

شكنے ہیك غف ضلاش ؼ بٌس علمداش

.31

رشبٌ نن سمش ہے کو علمداش ير گ بٌ
ُ
رشبٌ نن اتھٌ سمش علمداش علمداش

.32

رشبٌ نن ہے کہراـ علمداش ير گ بٌ ( ذشٌمی)

.33

رت بٌ سے ضل ؼ بٌس علمداش ددھٌشً

.34

رك ىکھ کے پزؽیك میك دمحم کٌ نشٌق ہیك

.31

2414 Audio

مٌت می تلعن

2452 Audio
2455 Audio

دالـ تلعن

2465 Audio

مٌت می تلعن

2468 Audio

مٌت می تلعن

2437 Audio
مٌت می تلعن 2477 Audio

دالـ تلعن
دالـ تلعن

2470 Audio
2482 Audio

1213

.35

س نح ہل نے کل ہیك شر دٌم کٌ آل ؼ بٌس

.36

شركش نکٌشً شك کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
دالـ تلعن

ذببر ہے بنہٌ مبرا ؼ بٌس کہٌق ہیك
ے
ے ہیك خیم
ؼ بٌس اتھم آؾ لگی جلئ

.37

ے
ؼ بٌس نجھ اہـ كفٌ بٌر کز ت بگ

دالـ تلعن

دالـ تلعن

مٌت می تلعن

2441 Audio
2480 Audio
2482 Audio
2485 Audio
2487 Audio

.38

ؼ بٌس علی مللی ح بدش کے ت بٌشً ہیك

.39

ؼ بٌس کہٌق ہل سشا تھٌئی کل ذنبھٌلل

.41

عٌسمش کی كم شات كم ز بٌنے کٌ عٌلف
ُ
ے ہی ك
علف ضل لے کے آبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ

1382 Audio

.42

ے
عٌضي تبري ًشؾ پز تبر جـ گئ

2499 Audio

.41
.43
.44
.45
.46

دالـ تلعن
مٌت می تلعن

مٌت می تلعن

عٌضي علمبرراش بٌ ذسیق سق لل بہق کی نکٌش بٌ ذسیق مٌت می تلعن
غف ؼ بٌس میك کمر طف ہیك

مٌت می تلعن

ُ
ب
ی
ئ
ے
ے جب تھی بٌش نخ كفٌ رہرا گ
مٌتف ؼ بٌس کزنے جٌئی بگ
ُ
ُ
ًشؾ ك علف اراس ہے رشبٌ اراس ہے دالـ تلعن

2493 Audio
2496 Audio
2487 Audio

2502
2506 Audio
2508 Audio
2510 Audio

1214

.47

نشٌف ولح بیمبر سجٌبٌ جٌبٌ ہے

دالـ تلعن

ملىبٌ علی اکبر

.48

پزكاف دسھٌللق کلئی اشمٌف نکٌللق
ُ
اتھٌ تل لی ہے ضلاق کی تّیم

.51

ے جب اکبر گلگل ق بٌ آۓ
اجٌضت کے لنئ

.49

2512 Audio
عـ

2188 Audio
1282 Audio
خمصوص الكم ٧٣٤۹

1282 Audio

.51

اکبر تل ضلاق کٌ مٌتف ہے

2195 Audio

.52

اکبر ت مہیك معللـ ہے ک بٌ مٌبؿ شہے ہل

2196 Audio

.53

اکبر کی جدائی کٌ جب راغ مال ہلگٌ

Audio

.54

اکبر کی ىش اتھٌۓ ذببر کزبالء میك

2205 Audio

.55

ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ

1126 Audio

.57

اً دالمی ربکھ کز اپزكۓ اکبر جٌبدي

1123 Audio

.58

ے کے ح بٌضً کل اتھٌبٌ ب ہیك آدٌق
ئنئ

2216 Audio

.59

ے رك
ے اتھیگٌ اکبر کٌ ح بٌضم ش ہئ
بنہٌئی میك کیس

2203 Audio
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2200

1121 Audio

1215

ت
ت
ک
ن
ھ
ٌ
ے آ ھمق سے آ نسمكء شو ض طر
ے نن ھ
مئ

2218 Audio

.61

تھی نن ذسرت کو ت مہیك ركلہٌ ت بٌئی اکبر

2220 Audio

.62

تبري میك تل ضلاق کل و بداق سے ىنے كالے
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ

2224 Audio

م
ذسیق ق بـ میك نن نکٌشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے

1117 Audio

جب ىشو نسر کل اتھٌبٌ ذسیق نے

1122 Audio

ضبیب نے کہٌ شك کز اشمٌف نکٌللبگی

2235 Audio

.61

.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.71
.71
.72
.73

دٌم کل اکبر کٌ ىشو مـ گ بٌ

ذببر کی عداء تھی  ،اکبر سشا تھہر جٌ

1111 Audio

2237
2238 Audio

ک
ھ
فلب نسر سے مللی پزػھی نن نیچ بٌ

2240 Audio

کزبال دٌم کل اکبر کٌ ح بٌضم نن رکھٌ

1131 Audio

کزبٌ ہے ؾزاراشكق تلعن علی اکبر کٌ

2244 Audio

کلیحن مٌق کٌ رؿ پسبٌ شہٌ ہیك

2248 Audio

کہتی ہے بٌتل ابدھبرا ہل گ بٌ مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

2250

1216

.74
.75
.76
.77
.78

گل جنتی ہے علی اکبر کی عداء کٌتلق میك

2252 Audio

م
ىش اکبر نن شر کل ػھکٌۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ
ُ
ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

2258 Audio

و بداق میك نے س طٌء علی اکبر کی ىش ہے

1152 Audio

ے لگٌ لے
ے مٌق گل
مبرً ىزلے ارھر آ نجھ

1155 Audio

2255 Audio

ک
ے کلئی ذسیق سے
تبزم جگزسے ھیچ بٌ تل ػھ

2269 Audio

.81

ہے تلعن ک بٌق شركش اً تلش ن طر اکبر

2271 Audio

.81

ے ہلۓ بٌلے
كم راپزمء صبر میك سمئ

1126 Audio

.82

نن تھري ضلائی میك کصکٌ جٌبد زكبٌ ہے

2273 Audio

.83

ے دل طٌف کزبال
اصغر کل لے کے جب جل

.84

ے ذسیق
ے لگ
ے گلر میك کہئ
اصغر کل ل بک

1172 Audio

ع
اصغر کے ئیسف نے ت لیف ت بٌق ري ہے

1173 Audio

اصغر کی نص بگی پز آنسمق بہٌ بہٌ کے

2286 Audio

.79

.85
.86

ملىبٌ علی اصغر

عـ

خمصوص الكم ٧٣٤١

1164 Audio

1217

.87

اصغر معصلـ تبرا ػھمل بٌ

2288 Audio

.88

اي كاۓ اصغر ىزل بٌ

2312 Audio

.89

آل اصغر ت بٌشً ػھمللق

2290 Audio

اً مبرً معصلـ اصغر شات آئی گھر جلل

1182 Audio

بٌتل کٌ ت بٌق تھٌ خیگـ میك آعلش کٌ بٌى ػھیق ل بٌ

1187 Audio

.91
.91
.92

ُ
ت
یق یق شكۓ بٌتل رکھ بٌ دٌـ ھتی

.93

ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول

1221 Audio

.94

بٌتل نے کہٌ شكکز پزتُ نے عدا ركبگی

2306 Audio

.95

ت
تللی بٌتل ت بٌشً اصغر دٌـ ھتی گھر آل

2308 Audio

.96

تبر ظٌلف نے ضل اصغر کل لگٌبٌ ہلگٌ

2310 Audio

.97

ے اصغر کل ابتی گلر میك لے کز ذسیق
جب ج ل

2314 Audio

.98

جب شف میك ذسیق اصغر نے شبر کل ىۓ

2317 Audio

.99

ػھمى اصغر کٌ مٌرش ػھالئی شہی

2324 Audio

اب آل اصغر خمصوص الكم ٧٣٤١

خمصوص الكم ٧٣٤١

1222 Audio

1218
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2326 Audio

.111

ػھملے میك ہے فراش نن مٌرش کی گلر میك

2332 Audio

.112

ػھملل معصلـ نسنن رہق ػھمل بٌ

2334 Audio

ػھمى تبرا ػھمىت بگی اصغر مٌق دٌشي شات

2338 Audio

.113
.114
.115
.116

ُ
ػ
ک
ج
ر ھ بٌ بٌتل الكت ہے اصغر کٌ ہف سے ھراۓ لیل

2340 Audio

ُ
رکھ بٌ بٌتل شكکز تللی اصغر کٌ جٌلی ػھمى ہے

2343 Audio

رف زھـ رکٌ ہے دٌـ آئی شر پز

2346 Audio

ػ
شك شك کے تل ھتی ہیك بٌتل شو ضمق سے

1237 Audio

.118

سمچنتی ہے نن مٌرش کـ نن جٌنے ک بٌ ہلگٌ

2349 Audio

.119

سمۓ ہل کہٌق جٌ کے مبرً اصغر بٌراق

1242 Audio

شو نے علی اصغر کل جب ريق ک بٌ ہلگٌ

2353 Audio

قبر اصغر ت بٌ شہے ہیك ذسیق

1244 Audio

قبر اصغر نن مٌرش نکٌشي گھر جلل دٌـ ہلئی ہے اصغر

1245 Audio

.117

.111
.111
.112
.113

ے كپزاف ػھمى
ق بـ اصغر ہل گئ

ہل گ بٌ خمصوص الكم ٧٣٤١

1246 Audio

1222

ُ
ک
کہتی تھی ابؾ ر ھ بٌ اصغر مبرا کہٌق ہے

2358 Audio

کہتی تھی بٌتل اصغر ت بٌشً ػھمى تبرا جٌلی ہے

2360 Audio

.116

ے تف کہٌق مبرً اصغر ہل گتی دٌـ گھر للث آل
کھم گئ

1251 Audio

.117

ے
گہلاشً سے ذسیق ضل اصغر کل لے جل

2365 Audio

.118

مٌق غمزرم نکٌشي آ جٌل ت بٌشً اصغر

2374 Audio

.114
.115

.119
.121

بٌدٌر ضمٌنے سے ددھٌشً علی اصغر

2372 Audio

بنہٌ دٌ ابؾ ز بٌہی گلري میك آ شہٌ ہے

2377 Audio

ے ز بٌہی اصغر و بداق میك آ شہے ہیك
 .121بنہ

1268 Audio

ع
ن
ے صہ بد اصغر مسی فداء ل بکف
 .122بنہ

1271 Audio

ے ىجٌہد شف میك جٌکز تف بہیك آنے
 .123بنہ

2386 Audio

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
 .124بنہ

2389 Audio

.125

ے ذبط ٌضطفی
ے تھ
ہر اؽ فدـ نن سم خئ

1281

.126

بٌ شب ص غبر سق میك کلئی نے بدش نن ہل

1284 Audio

بٌر اصغر کی جب رؿ جالنے لگی

2391 Audio

.127

1222

.128

نن کس کٌ ىؿ ہے کس رؿ کٌ نن صہٌشا ہے

2396 Audio

ملىت بٌ ظکینن

عـ

.129

ے گلر میك لے لل بٌبٌ
ابؾ بٌش اكش ىجھ

.131

اً ظٌلملق نن سیف زھٌل میك ظکینن ہلق
ُ
تللی ضبیب کے بہیك بٌض اتھٌنے كاى

2406 Audio

ے ظکینن کے دٌـ ہلنے كالی ہے
بیق تھ

2408 Audio

ے تھمىلبگی بٌبٌ
ت مہٌشي بٌر میك کیس

2410 Audio

ے جٌبیگٌ ظکینن
بٌئی تل بالنے نجھ

2414 Audio

نکٌشي دٌنن ہال کے مٌرش اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے

1325 Audio

.131
.132
.133
.134
.135
.136

ػ
شك شك کہتی تھی بٌلی ظکینن ظٌلملق مبرً گلہر نن ھنیل
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.138
.139
.141

2398 Audio
1322 Audio

2418 Audio
2420 Audio

ق بدي ہلق میك بٌبٌ جٌف

1311 Audio

کہتی تھی ظکینن ٌض طر اً سمر نن لی بٌ گلہر

2424 Audio

کہتی ہے ظکینن شك کز آ جٌل مبرً بٌبٌ

2427 Audio

1221

.141

کہتی ہے ظکینن مبرً بٌبٌ کل بالل

2429 Audio

.142

ک بٌ ق بٌهت گرش گتی بٌبٌ

1321 Audio

ے
ىجھکل بٌبٌ عدا رك اگز ہل دک

2434 Audio

ے
ے شو كاى ظکینن ہف بہیك ہل بگ
ے تھ
نن ک ہ ئ

2436 Audio

.143
.144

ملىت بٌ شلنه

عـ

.145

ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

2515 Audio

.146

ت بٌشً بٌبٌ تف للث آل

2517 Audio

.147

ق بد جٌنے میك نن اضلاؿ شلنه ہلگٌ

2520 Audio

.148

کزئی تھی ضبداق میك نعٌق ت بٌشي شلنه

2523 Audio

.149

تلق شلنن کے لٍ پز نعٌق ہے

1416 Audio

ملىت بٌ صغري

عـ

.151

اصغر کل شكبگی علی

.151

ہلنے ہیك دٌم شرظت گزنن ک بٌق ہے صغري

اکبر

کل شكت بگی

---ت مت---

1422 Audio
1421 Audio

1222

ے
اعداء دزـ کل و بـ گنن گٌش لے گئ
ے
اعداء دزـ کل و بـ گنن گٌش لے گئ
ے
ىجرائی نے شراء شر بٌضاش لے گئ
لکھٌ ہے شر ذسیق کٌ شكبٌ تھٌ طشت میك
ے
ز بدابیلق کل جب شر رشبٌش لے گئ
مٌرش لیٹ کے پزتُ اصغر سے کہتی تھی
ے
ىجھکل نن دٌتھ اً مبرً رلداش لے گئ
ے ضاش ضاش
اصغر لیٹ کے ػھملے سے شكنے تھ
ے
جب مٌق کی گلر سے شو اپزاش لے گئ

ک
م
ب
ق
ھیچیك مہٌش اكتِ کی ـ سے دٌـ بؾ
بٌش گزام

تلق عٌبد

بیمٌش

لے

ے
گئ

ے
بٌلل سے منن ػھ بٌنے ہلنے ادک بٌش تھ
ے
ىجلس میك جب دزـ کل سیمگٌش لے گئ

1223

جٌبیگٌ تل ائیؔ
س
سق

ملرش

بہیشت میك

ل جییل کے ح بدش
٭٭٭٭٭

ے
کزاش لے گئ

1224

اہـ ؾزا

کزك غف

بیمٌش

بٌتلاق کٌ

اہـ ؾزا

کزك غف

بیمٌش

بٌتلاق کٌ

مٌتف کزك كم عٌبد دٌىش

کٌشكاق کٌ

ق بدي ت بٌ ہلا ہے جؿ کل ػھڑانے كاى
کٌبیلق نن جـ رکٌ ہے بگسي ت بٌنے كاى

ُپر

ضلش

کز لل مٌتف نخص بدمء غہٌق کٌ
پسھ بٌ ہے ابؾ رف میك ضل اؽ ہزاش شکعت
معیلر ذشکل کہو رً اً ت بدگی کی ضبیت
نجھ پز فدا فدا ہر فدسی ہے آطمٌق کٌ

ؼ بٌس سے ت بدھی تھی ت بٌسمق کل آس کنتی
شركش نے نے کسی میك تھٌمی کمر ہے ابتی
ىشو ضل جٌؽ پز ہے مللی کے نگہ بٌق کٌ

1225

ُ
رنکھٌ ہے رك بہر میك ذس نے ادسنے گھر کل
رنکھٌ ہے ذس نے ہٌۓ ىجٌش اؽ بدش کل
و بداق سے ىنے ىشو كم رلبر ضلاق کٌ
م طللـ بٌبٌ جٌق کی جٌلی ہلئی ہے گلري
ے ہٌتھمق اصغر کی قبر کھمري
بٌبٌ نے ا بئ
جلقمـ جب ػھدا تھٌ معصلـ نے ضبٌق کٌ
مٌرش  ،تھمتھی  ،بہق رب شكئی ہے شر پزھنن
ًص بد جالئی ذشکی  ،نسبر تھی ذصکٌ ػھی بٌ
کٌبٌ لػیك نے شر ضل م طللـ بٌبٌ جٌق کٌ
ہٌتھمق میك ھبھکسي ہے  ،بٌلق میك تبڑبٌق ہے
بنہف سیف سیف ہے  ،ضبداق کی سخی بٌق ہے
ات بٌ يرنض ہے اكش ہے ركش امیجٌق کٌ

1226

م
ے
نے قنع ك نے جٌرش ز بدابیلق کل ر نکھ
ُ
ک
ے
اس پز سیف شبر کی عٌبد مہٌش ھنیج
ک بٌ جٌؿ ہے اشبر ك ىجٌش دٌشبٌق کٌ
ے کہیك ضل ٌض طر
ے جب ئنبھ
ے نکٌ لئ
کٌ بئ
ُ
ہے ہے سیف کے رشً مٌشً اسے سیمگز
ُ
ادکل امٌق بہیك ہے ضل ہے ذبب امٌق کٌ
بیمٌش کزبال نے

ضل ابتی آنکھمق رنکھٌ

كہی ز بٌ شہے ہیك

پزہٌف ریق مللی

ىخسر ت بٌ نن کیلق کز ہل مٌتف ك نعٌق کٌ
بٌقی شہے ہمیشو ضیق الع بٌ کے م ظہر
م
ہ
ض
ن
ـ ا ـ ؾزاء کے پزكش
عٌلی فدش
نن دٌم کی ن قٌء ہے م طللب رك غہٌق کٌ

1227

نے رـ میك تھمبؾ رً رـ ذببر کٌ نن مٌتف
ؔ ز بٌبیگٌ ک بٌ ہمکل غہٌق کٌ اب غف
دٌکز
مـ جٌبیگٌ

ضل

عدًو
*****

بیمٌش بٌتلاق کٌ

1228
اً اہـ مدتنن ضہراء کٌ للبٌ گھر
اً اہـ مدتنن ضہراء کٌ للبٌ گھر

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

ے شك کز
سجٌر دشیك تلق فرمٌنے تھ

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

کس طرد ز بٌلق شكرار ٌطنیت

عٌسمش کٌ رف تھٌ بٌ شكض ق بٌهت

شو شكض سے ت بٌسی تھی آؿ بیمبر

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

ؼ بٌس نن تلنے ضل سمت سے اعداء

ػ
ے منن ھلتی ہلا دٌشا
رك ہٌتھ کئ

عدقے ہلا آدز کل بٌضكنے شركش

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

ن طر کل

ظٌلف نے ز بٌق مٌشي لخت جگز کل

ے بٌبٌ کہ بٌ تھٌ تلق اکبر
جلد آ بئ

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

ػھٌبٌ تھٌ بدش کے آنکھمق میك ابدھبرا

ے ضل نسر کے ىسے نن تل رنکھٌ
بہیج

رـ تلص شہٌ ہے ہف ضکـ بیمبر

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

اؽ بنہٌ ىجٌہد و بداق میك ددھٌشا

نے شطف سیمگز نے تبر ضل مٌشا

گلري میك بدش کی پسبٌ ہے كم اصغر

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

اتھٌشم پزس كالے تلش

1232
رنکھٌ کو نن م طرن تھی آبٌ ضمیك پز

ے ضلق تھیکٌ ضل فلؾ پز
ِچل ّو میك لنئ
مَو اتلش

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

ے میك كراع کٌ کہراـ کہلق ک بٌ
خیم

مٌتف کٌ دزـ میك اؽ ذسر ت بٌ تھٌ

ہے بٌر دالـ آدز کٌ كم من طر

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

ت بٌشك کے الف سے رؿ پز اتھی بٌضم

یق ضلش ضمیك پز تھٌ ؾرش کٌ بٌشا

کلئی ببھر

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

آدز کل کہلق ک بٌ كم آدزي سجدم

ے تھی کلمن تھٌ رعٌء کٌ
خیجر کے بل

تھٌ بٌبٌ کٌ سیمگز

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

رعلن کے مدتنن کے آح ہیك مللی

سجٌر کے م ظہر نن ذیػ ریك آفٌ

ے آل نن بیق پز
پزدٌ ابہیك ر بئ

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

ہے تلعن نعٌق سے آبٌر مدتنن

ے میك ہے چی بٌ
ہے ادؾ شكاق تل چنئ

ے مٌتف شركش
ؔ بہیك تھملی بگ
دٌکز

اً اہـ مدتنن بٌبٌ کٌ ک بٌ شر

مللی نے ت بٌئی قبر

ظٌلف کلئی تھٌى مٌشً

شر کٌث شہٌ

*****
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هپْچو خرم ٌدیْة ٌا نربو ےن شام يس

هپْچو خرم ٌدیْة ٌا نربو ےن شام يس
داخو ھتیا بشری رزا ىيئ اٌام يس
داخو ھتیا خرم ٌا بصد اخرتام يس
بوال خرب نرسں ھچوں شٕ جشْٕ اكم يس
ھتریس ھوؤ ےھچ كافيٕ ابھر اے ٌؤٌْںی
شاالر ِ كافيٕ ےھچ عيل زیَ اىعابدیں
ْ
ُ
ا ان گہاين وات شين رسسے صف بصف
ْ
ِلكي ھگرس يس اای ُيب ان خرم ظرؼ
ُ
ھچايئ ھويئ ادايس اےن دل اوپر اشف
ْ
شيیو ش ِٕ جنف
بوال هكاں ےھچ اكا
ِ
ْ
اای بشری شاےھت ىيئ خیٍٕ اگٔ ٌا
خارض ھتیا ےھچ ٌؤٌْو جاےئ پْأ ٌا
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دیهےھ ےھچ شوں  ھ ھچوٹا ےن وھوٹا ےھچ شوگوار
اھو خرم خزیَ ےھچ رسےئ ےھچ زار زار
ِ
ظمل و شمت ان ٌارا ےھچ ٌظيوم اشهبار
ْ
اكاےئ دو هجان ان هچرا اوپر غبار

ْ

عامل ےن ھج ھچڑاوے گرفخار خال ےھچ
ْ
دُیا ين ا ٌثو ريه رفخار و چال ےھچ

دیهھي ا خال زار ےن ٌامت ھتیو بپا
شب ٌرد و زن ےن چبػّاؤ دیهھےنی حيٍال
نیدو ِاشارس شب ےن هشٓشا ِٔ نربال
فرٌان شٕ ُشين ےن ؤ خاٌوش ھتيئ گیا

ُ
صعصعة ےن زید بیوے اھٹا اخرتام يس

ديئ شات ھپریا عرض گذاري اٌام يس
ٌْاگوي ایم نريس ھتیا جيؤ گر اٌام
ایم ھاـھت ٌا رسٌال ھخو رّگ الىٕ فام
ْ
محد خدا يس نیدا رشسع اپ ھی الكم
ِ

اھو بیت ان اوپر پڑھو شالم
ھت بعد ِ
اھو ٌدیْة ےن شاھدیں
نیدو خعاب
ِ
رسات ھوا

اشی ِػر شمت زیَ اىعابدیں
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اھو ٌدیْة نرب و بال ٌا پڑي بال
ِ
اھو شمت ھی بْد نرس پاين برٌال
ِ
ٌاّْد ٌايه پیاس ٌا چبػّاؤ حيٍال
ِ

اك شونھي ٌشم ىيئ ےن عيٍدار ےھچ چال
ْ
ُ
شوےئ فرات اوي ھبرس پاين ٌشم ٌا
ْ
ْ
ُ
خال خشم ٌا
ھتي ارزس  ھ اوے حري ِ
ُ
ٌشيك اھٹاوي ِالك عيٍدار ھتيئ شوار
دمشَ ھی بیوے ھاـھت ان اوپر نري ےن وار

نیدا كمل جو ھگوڑا يس ِگرات نري پاكر

نیدو اداء غاليم ِو خق ےن ھتيئ ُ ِػثار
ْ
اكاےئ دو هجان پراٌو غالم ےن
ْ
ْ
ھتيئ اُهھػ بْد اخري دیهھي اٌام ےن
اھو ٌدیْة ٌارا ھخا ھبايئ ِو جواں
ِ
رن ين ر زا ىيئ ےن چال شوےئ دمشْاں
محالؤ خیدریة بخاوي ھتیا رساں
ْ
ابوايج صاخب پیاس يس شونھي ےھچ ا زابں
ْ
اخر ٌا برھچي ھكايئ ِگرا ےھچ زٌنی پر
ْ
ٌاّْد صلراء اای ےھچ ؤ انزُنی پر
ِ
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احصاب شٕ ان نربو ان رن ٌا نھيپ گیا
ُ
زیٓب ھپوھپي ان بیوے خزادٔ ھتیا فداء
ْ
اكا خصَ ان ِو ر ِ ِظر نیدو خق اداء
جيدي يس دوڑا رن ٌا هشادة خریدوا

رسات رھیا شهیْة ُجدايئ ان خال پر
ْ
ٌارا ظامچنٕ مشر ھی اوي ےن اگل پر

اھو ٌدیْة ےنمت هكوں نيئ زابن يس
ِ
ایم ظفو انزُنی ھتا مك ِشَ زٌان يس

پیاشا ھتیا جو پاين ان الای امگن يس
ٌارس ےھچ ثری چبػّٕ ےن دمشَ امكن يس
ےب ھاـھت پر ؤ چبػّٕ ين گردن دھيل گيئ
ھچیيل امكيئ خاك ان اُدر ٌِيل گيئ

ْ
اای خرم ٌا شب ےن وداع واےطس خصنی
ھتي خرش ين ھگڑي اےن ٌامت ِو شور و شنی
ّ
شدة يس ھتو خبار ےن دل ےن ھخو ھن چنی
پاےس بھٹاوي بوال  ھ اے ٌارا ِو ر ِ عنی

ُ
ّ
ٌارا چپھي اٌام ھچو اٌة ان اے عيل
هپْچاؤ جو شالم ٌدیْة ٌا جيئ عيل

1234

ْ
اخر ھتيئ خرم يس وداع شا ِٔ نربال

ھگوڑا اوپر شوار ھتيئ رن ظرؼ چال
ُ
چو ِگرد شب ىعیْو كخو پر ھخا ثال
ُ
ويح ان ھگر پر احري جعب ظور ين بال
ُ
احري گیا ؤ عرش ان اترا زٌنی پر
بیھٹا ھتا ثهیٕ ديئ ےن ھكجوري ان زِیَ پر

مشر ىعنی شیْٕ ِء اكدس اوپر چڑيه
ِ
ٌظيوم نربال ان گال پر ھيت ھچوري
ِ
ٌاھتو ےن الش بیوے ٌا نیدي ُجدا ِگري
ْ
رسای ھتا اامسن  ،زٌںی ٌا ھتي ھتر ھتري
ْ
خیٍٕ جالای ا گ يس ىوٹو ُيب ِو ھگر
ْ
ھت بعد ا خرم ےن ھپراای ےھچ در بدر
ْ
ىوٹایو كافيٕ ےن ىيئ ےن ٌںی ایو ھچوں
ْ
اوّٹوں ےن شارابن ھتيئ ےن ٌںی ایو ھچوں
ْ
جميس یزید جيئ ےن ٌںی ایو ھچوں
در
ِ
ْ
ھر كِمس ين بالؤ شيه ےن ٌںی ایو ھچوں
ْ
اھو ٌدیْة ا انجواں
شوں ٌهنػ بخاوے ِ
هشزادیو ان رس يس ر ِداء ھچیين ظيٍراں
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ٌامت ِو اك ٌچي گیو هكرام ای خصنی
خلت جگر ِو ر ِ عنی خصنی
اے فامطة ان ِ
ٌشلك نشاء عيل ان جگر جان ای خصنی
شوِو ھتیو ٌدیْٕ متارا يس ای خصنی
بس بیهصو ِو كافيٕ داخو خرم ھتیو
شب ٌرد و زن ٌا ٌاثػ ًِ رجن و امل ھخو

شیف دیَ
دايع خصنی ان ےھچ ٌفضو ِشٕ ِ

ذنر خصنی ٌا ےھچ مهیشة ھی دل خزیَ
ِ

ےھچ پْجنت ان ِور ين جصویر ابىیلنی
نر ظول معر شٕ ين جو اے ُ
رب اىعاملنی

ھی شٕ ين ابراگٔ ٌا رب ِو شالم ےھچ
عزي ھی شٕ ان در ِو ایم ادین غالم ےھچ
ؔ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

خمصوص الكم ۷۳۴۱
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جؿ کے امٌـ ضیق الع بٌ دٌشبٌف ہے

جؿ کے امٌـ ضیق الع بٌ دٌشبٌف ہے
ے ہلۓ کلف ك ٌکٌف ہے
ے بئ
ظق کے لئ
بیمٌش

کزبال

کل

کزك

بٌر

مؤمیل

ے ہمکل س قٌ کٌ گمٌف ہے
عدقے سے ح بک
ے آۓ شضا کل يرنض نن
بٌبٌ سے لنئ
كپزاف جب ہلا نن تھرا جٌبداف ہے
ے شضا ركق تمکل کہٌ شك کے دٌم نے
کیس
تف ہل امٌـ تف سے ہدي کٌ نشٌف ہے
پسه کز دالـ آدزي شو نے ک بٌ كراع
آؿ ؼ بٌ کے ضیق کی ت بالئی دٌف ہے
کزبٌ بہق علی کی حمٌتُ تف ہر گھڑي
ضبیب سے تللے دٌم ریق جٌف غہٌف ہے
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ے سیف
جب شو ہلً صہ بد عدك نے کئ
سجٌر پز ضل ٌض طر  ،دشیق  ،بٌ تلاف ہے
ے میك ہے تبڑي ہے بٌكق میك
طمؼ گزاق گل
اكش ہبھکسي میك ت بدھے امٌـ الشمٌف ہے
ے آم
ے جلی بگ
ے بٌلق ہے کیس
مدنػ ہے ت بگ
جٌشكق کے بیچ رنکھم نن بٌطؽ فرآف ہے
نن ذسنن جٌلی ربکھ طمٌ کیلق نن گز پسا
ضلشز بد ضؼ گہق میك ہے اكش دٌشبٌف ہے
ے ہے
رشً تھی کھٌنے جٌنے ہے ت بدؿ كم جلئ
تھر تھی امٌمی دٌف میك ہے آف بٌف ہے
شكۓ بہت ذسیق نے جٌلیس دٌؿ بؾ
ہف هلرا
ُ
ے تمٌض میك ابکل تھٌ نس دکلق
سجٌر تھ
ُ
دٌف ضتلش ابکی رعٌ کٌ ت بٌف ہے
ؾربیل کے نن مہربٌف ہے
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ضیق الع بٌ کی دٌف کے م ظہر نن ذیػ ریك
ے غف ذسیق کے نن رشو بٌف ہے
ش ہئ
کز کے طمع مدتننء سمشت میك دٌم نے
ک
ھ
کزبـ کٌ نمشو نیچ ز بٌبٌ ت بٌف ہے
ُ
عٌـ ػھڑاكً ابکل ہزاشكق پزس جدا
بٌقی تل شکھ بٌ نس نن عداۓ ضبٌف ہے
بٌبدي بیلؿ كاش رً مللی نے جٌف تل
مللی کی ہی تل ري ہلئی نن تبري جٌف ہے
عللات ٌضطفی کے اكپز ٌ ،ضط لیق پز
ے رب ک بٌف ہے
ے ت بٌۓ گئ
ے لنئ
ح بک
٭٭٭٭٭
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ربٌش دٌـ میك

عٌبد

ربٌش دٌـ میك
اشبر
طمبـ شاضنن

عٌبد

کٌ جٌؿ ک بٌ ہلگٌ

طمؼ

ت بدؿ

کٌ جٌؿ ک بٌ ہلگٌ

میك

نجٌش

کزبالء

بیمٌش

ہلگٌ

ے
کیس

میك

بہق کے تبڑبٌق جٌملش كم جٌى

ہلگٌ

کہٌق سے ريق کٌ ہل ابن طٌـ اً بٌبٌ
سمخ کے سجٌر شك شہٌ

نن سمخ

ہلگٌ

ػ
ذسیق تبر سے ھلتی ہلۓ نن بٌر آبٌ
ضل شام

جٌش

نن

کلئی لگٌ

کٌت بٌ

ہلگٌ

كضف سے طمؼ کے گزرف ػھکی ہلئی ہلگی

بٌ كم ضمیق نن ت بٌشكق کل زھلبذبٌ ہلگٌ
کلئی خجٌ کل بہر سے بال کے ىۓ ضشا
ے
طمٌ نج

سمر

ظکینن

کل

مٌشبٌ

ہلگٌ
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ے بٌبدھے
بتی کی آؿ کے شسی میك ہیك گل
تھرً بٌضاش میك ضبیب کٌ شر کھال ہلگٌ
ز بٌق کی تلؽ نن ذببر کٌ ہے شر آگے
ُ
ب
ے اشبركق کٌ فٌفلو ہلگٌ
اكش اس کے یجھ
رب ہی کی ىش تل نے ريق ك نے کلق ہی شہی
مگز کسی کٌ تل خیمن تھی جـ رکٌ ہلگٌ
ک
ھ
صہٌؾ ادسا کسی کٌ  ،کسی کی نتی لتی
مگز

کسی

کٌ

تل

ػھمى

ادس گ بٌ

ہلگٌ

ے
شو ذیػ ریق دالهت ت مہیك جدا ش کھ
غف ذسیق کٌ ضؼ تف سے ہی اراء ہلگٌ
غف

ؔمی
غہٌق سے ذشٌ

نجٌت

بٌۓگٌ

غف ذسیق ضل رؿ میك تبرً نشٌ ہلگٌ
*****
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ضیق العٌبدیق نے ک بٌ ت بٌق
صیح

عٌسمشا

تھٌ

ہرا تھرا

بٌغ

فٌطمه کس طرد

ل بٌ

کھال

کھال

فٌطمه کس طرد

ل بٌ

فٌطمه کٌ گھر تھٌ

ركبہر میك رب لے گتی دشاق

بٌغ

بٌئی ت بد تھٌ بیق شكض سے

ے رب ذسیق کے
ے ت بٌسے تھ
نج

کزبال میك تھٌ ذسر کٌ طمٌ

بٌغ

ل بٌ

َ
ُ
ُ
ؔ
ْ
دشف
دشف پز
ؔ
مل بٌ ہی شہٌ ُ ْ

ن پز َو َز ْنَ
پسھ بٌ ہی شہٌ َو ْز ََ

بٌگہٌق

ل بٌ

ہر فدـ نن تھٌ ضطف

عمّو

بٌغ

فٌطمه کس طرد

فٌطمه کس طرد

ے
کے مبرً بٌضك کِ گئ

تھٌـ لی کمر بٌبٌ نے مبرً

رك غہٌق

ل بٌ

ے
بنہٌ شم گئ

دٌم

بٌغ

فٌطمه کس طرد
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پزػھی مٌشي رؿ نن تھٌئی کل مبرً
ُ
ركش نن اتھٌئی ىش تل ضلاق

کلئی تھی نن تھٌ بٌس تھٌئی کے
بٌغ

فٌطمه کس طرد

ل بٌ

ے کٌ تھٌئی تھٌ مبرا
م ہنئ

ُ
تبر سے گال اس کٌ ػھد گ بٌ

بٌبٌ نے ت بٌئی قبر نے ضبٌق

بٌغ

ل بٌ

رنکھٌ میك نے جب سمر نے ػھري

ے پز ک بد تھبر ري
بٌبٌ کے گل

آطمٌق

ل بٌ

ػھ

5

ہـ گتی

ضمیك پسبٌ

بٌغ

فٌطمه کس طرد

فٌطمه کس طرد

ے رعٌ
سجدً میك ذسیق کزنے تھ

سمر نے بدف سے شر ک بٌ جدا

ے شرہٌنے بیچیق كہٌق
آۓ تھ

بٌغ

ل بٌ

نے شرا دزـ اكتِ پز جال

اكش بٌضاش دٌـ

شر ذسیق کٌ تھٌ شر ز بٌق

بٌغ

فٌطمه کس طرد

کٌ تھرا ہلا

فٌطمه کس طرد

ل بٌ
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ے نجلق کے مبرً
ے گل
ے تھ
کَسئ

ک
ھ
ے
ے ن جیئ
اسق بٌق شسق جب تھ

ے ط قـ اكش ضلاق
اؽ شسق میك تھ

بٌغ

ل بٌ

ے میك طمؼ تبڑي بٌل میك
تھٌ گل

ے بٌل کٌبیلق نن جال ہلق میك
ت بگ

دٌـ بؾ جالبٌ ىجھکل آم مٌق

بٌغ

ل بٌ

کٌبیلق کے ذبب شكک بٌ میك کہیك

ے تٍ لػیك
پزػھیلق سے مٌشنے تھ

جلد دٌشبٌق

ل بٌ

ے
ے تھ
ک ہئ

جلل

بٌغ

فٌطمه کس طرد

فٌطمه کس طرد

فٌطمه کس طرد

و بـ ضیق العٌبدیق ہے شكمٌؿ

ہٌتھ میك نن ذیػ ریق کے تھی ىؿ

ؔلی غف میك نن ت بٌق
کزنے ہیك حمٌ

ل بٌ

بٌغ

٭٭٭٭٭

فٌطمه کس طرد

1244

رب ابدھبري اكش مبزؿ ركش ہے
رب ابدھبري اكش مبزؿ ركش ہے

ے قسمت کل ک بٌ من ظمش ہے
جٌ بئ

بٌلق میك ضنجبر ہے گزرف میك طمؼ

دٌشبٌق تھی کس فدش جىیلش ہے

نے شراء اكبیلق نن ہے آؿ بتی

کلفیلق کٌ ک بٌ بہی رذتلش ہے

بٌبٌ الف

ے ہی غملق سے ضلش ہے
رؿ تل بہل

گزمی ؽجراء ہے تلـ ذسر ہے

اكش ہر اؽ رب رب عٌسمش ہے

کس طرد کزنے ريق ىسمق کل تھر

جب کلق ہے بٌس نن کٌولش ہے

شر ہے تبزً پز بل بد اس کٌ ـظب

ٌضطفی کی آبکھ کٌ ضل تلش ہے

ے ضل نچی نے کہٌ
رؿ پسة ا تھ

اً تھمئی اب دٌـ کنتی ركش ہے

کزبالء سے دٌـ بؾ گرشي تھی ضل

سکز اس کٌ رشر سے تھرتلش ہے

ے نجھ پز رب
ذسر بؾ لعیت پسھی بگ

سمر تل کس بٌت پز ًسركش ہے

ے
ے دٌ مئ
ک بٌ غف ركشاق ہے ا بئ

رؿ غف ذببر سے معملش ہے

ک بٌ كم رنکھیك دٌف ذیػ ریق کی

ے میك ضل ىحصلش ہے
تعض کے فل ع

شکھ ؾزاراش آس تل

كضـ اف کٌ جلؼ میك ًصہلش ہے

نن اشبري کٌ

بیچیق نن

ت بٌ

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

1245

ُ
ے
عٌبد کے شؽ شہے ہیك فدـ دٌـ آ گئ
ُ
ے
عٌبد کے شؽ شہے ہیك فدـ دٌـ آ گئ
ے
تبركق کے کہو شہے ہیك ضطف دٌـ آ گئ
بٌبٌ کی ىش ررت میك بٌمٌؿ ہل گتی
ے
بیمٌش کے ہے رؿ نن الف دٌـ آ گئ
ىشو تل کزبال میك پست بٌ ہے جٌؽ پز
ے
تبزً نن شر ہلا ہے علف دٌـ آ گئ
ہلبیلق نن کہػ  ،غہرً نن ضلق کی لکبر ہے
ے
بٌش نخ ہل شہی ہے شىف دٌـ آ گئ
بٌلق میك تبڑي ہٌتھ ہیك ضنجبر میك اشبر
ے
گزرف ہلئی ہے طمؼ سے طف دٌـ آ گئ
ئی بٌ ہلا نجٌش ہے  ،ػھٌلے ہیك بٌلق میك
ے
ے امٌـ پز ہیك سیف دٌـ آ گئ
کیس

1246

کزب ك بال سے ادؾ بہہٌنے ہلۓ سبھی
ے
ضبیب کے دٌتھ اہـ دزـ دٌـ آ گئ
شسی ت بدھی ہے ہٌتھ میك بٌفر امٌـ کے
ے
نن ظلف ہے جدا کی قسف دٌـ آ گئ
ے شر
بٌضاش میك ہے بٌتل ك کلیلـ ت بگ
ے
آئی بہیك عدك کل شرـ دٌـ آ گئ
رشبٌش میك پشبد کے ضبیب کٌ ہے س طٌب

ے
بٌظـ کٌ کھـ شہٌ ہے تھرـ دٌـ آ گئ

ے ظکینن کل مٌش کے
ے گلہر طمٌ نج
ػ ھنئ
ے
بٌضم ہلا بیلؿ کٌ غف دٌـ آ گئ
بٌبٌ کٌ شر ہے بنہی شلنه کی گلر میك
ے
ےگٌ تھمصي رپز میك رـ دٌـ آ گئ
نکل
ے ذشٌمی ک بٌ ت بٌق
ذیػ الہدي نے ا نس
ے
ے کو ہف دٌـ آ گئ
انشٌ لگٌ کو چیس
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

1247

ے
ے جلئ
ے سجٌر جلئ
کزب ك بال سے نکل
ے
ے جلئ
ے سجٌر جلئ
کزب ك بال سے نکل
ے
ے جلئ
اكش شك شہی ہے ضبیب بٌ دٌر جلئ
م
آؿ بتی کے ىسے ق بـ میك نےکلق ہیك
بٌبٌ کی ىش شف میك نےگلش ك نےکلق ہے
ے
ے جلئ
عٌبد کل آ شہٌ ہے نن بٌر جلئ
گزرف میك طمؼ تھٌشي بیمٌش کل بہ بٌبٌ
ُ
تبڑي میك اكش شسق میك ق بدي اسے ت بٌبٌ
ُ
ے
ے جلئ
ے آضار جلئ
اهت کل ضل کز ت بگ
ہے دٌشبٌف ت بدؿ کٌبیلق تھري ضمیك پز

ُ
ک
ے کل شؽ جٌنے ضل ہیك پز
کٌت بٌ نکٌ لئ

ے
ے جلئ
تل مٌشنے ہیك رشً جالر جلئ

1248

ػ
شر سے شرا ہمٌشً ھنتی گتی ہے تھٌئی
رشكق سے نشت ضطمی شسی میك ہے کالئی
ُ
ے
ے جلئ
ضبیب ز بٌ شہی ہے شكرار جلئ
م
ق بـ میك دٌشي ىصیك بٌمٌؿ ہل جکی جب
ے رب
ے جال ر بئ
از بٌب ك مٌؿ للبٌ  ،خیم
ے
ے جلئ
نے گھر ہلۓ ہیك گھر کے افرار جلئ
سجٌر بٌتلاق

کی ًص بد کل تھی جالبٌ

تبزً کی تلؽ پز شر ذببر کٌ دسھٌبٌ
ے
ے جلئ
ًصکـ کشٌ کزك اب امدار جلئ
ے مٌشً
ؼ بٌس تف کہٌق ہل ىجھکل طمٌ نج
ے كم گلسماشً
ے ػ ھنئ
ے تھ
بٌبٌ نے ضل ر بئ
ے
ے جلئ
کزئی ہے تلق ظکینن فربٌر جلئ

1252

ُ
ک
ن
ػھمئی سی ابؾ شلنن ہے نسنن کٌـ ر ھم
جکسً ہلۓ شسق میك بٌفر امٌـ رنکھم
ے
ے جلئ
اكش غمزرم بتی کی اكىر جلئ
رشبٌش دٌـ میك جب بیت بیلؿ آئی
ے میك ظٌلملق کل ح بدش کی دٌق رکھٌئی
ش بئ
ے
ے جلئ
بٌظـ کی تلق ہال ري ئی بٌر جلئ
پزہٌف ریق شو کی کز غمر طمؿ بٌشب
عٌلی فدش کٌ

کہ بٌ کزبٌ فیلؿ بٌشب

ے
ے جلئ
ؔمی اشدٌر جلئ
کزبٌ ہے نن ذشٌ

*****

1252

ُ
م
ے ضیق العٌبدیك تف کل ز بٌ کے ک بٌ ال
ے تھ
ک ہئ
ُ
م
ے ضیق العٌبدیك تف کل ز بٌ کے ک بٌ ال
ے تھ
ک ہئ
ًص بد بتی کی کلفیلق تمکل جال کے ک بٌ

مال

ے ذسیق کجھ تھی نن سمنجٌ ظٌلملق
کس کے تلاسے تھ
تبر ك تبر لگٌ لگٌ ضطمی ت بٌ کے ک بٌ

مال

تھی بیچیق کی بٌنجلي نن اؽ نشٌئی ہٌۓ ہٌۓ
ُ
قبر بتی کٌ تھٌ دزاغ ادکل نجھٌ کے ک بٌ مال
ے
ے سیف نن کز دک
نصرائی اكش بہلري تھی ا نس
ُ
شر کِ گ بٌ تل تبزً پز ادکل دسھٌ کے ک بٌ مال

1251

ے
کجھ رسمتی کی جد تھی ہے بٌبٌ صہ بد ہل گئ
ُ
ىسے نن اس ؾرتٍ کے گھمصً ركصا کے ک بٌ مال

ے نن كہی ذسیق
ے تھ
نشت بتی نن بٌش ہٌ دس ھئ
سمر لػیك تل ہی ت بٌ خیجر جال کے ک بٌ مال

معصلـ کل زشابٌ ہے کیلق آنکھیك تل رکھٌبٌ ہے
ے گلہر ضطمی ت بٌ کے ک بٌ مال
کیلق کٌتل سے ػھئ

ے پشبد بد
ساکز ذسیق ک بٌ يرً ضلر ير گئ
نے كعن نے كصلش کٌ ضلف بہٌ کے ک بٌ مال
٭٭٭٭٭

1252

لے جٌ شہے ہیك ظٌلف سجٌر بٌتلاق کل
لے جٌ شہے ہیك ظٌلف سجٌر بٌتلاق کل
جىیلش ت ینیلق

کے

دٌىش کٌشكاق

کل

کیشٌ ـظب ہے للگل  ،نن بٌـ کے ًشلمٌق
ُ
ق بدي ت بٌ شہے ہیك اهت کے بٌز بٌق کل
تَ سے یق ك جگز میك اؽ آؾ سی لگی ہے
ملتی بہیك ہے شاجت شاہلق میك دٌشبٌق کل
ے بٌلق ضل لسکھڑاۓ
ے جلئ
کٌبیلق نن جلئ
کلصا سفی نے مٌشا نے آس مہمٌق کل
نن طمؼ نن دالدـ  ،بیمٌش پز سیف ہے
اب کھمؿ رً اً ظٌلف اس جلمو گزاق کل
ے ن طر کے آبٌ کبھی تھی بٌئی
جب دٌ مئ
ے بٌر کز کے سجٌر بٌبٌ جٌق کل
شكنے تھ
ز بدابیلق کے شر پز کلئی بہیك ہے جٌرش

1253

ے ہیك نے شطف آطمٌق کل
ذسرت سے رنکھئ
او بدكاش ضبٌشت ہے

ؔاراش
ابؾ نن ؾز

ے تلعن ضلاق کل
مللی بال لل رش نن اس ا بئ
٭٭٭٭٭

1254

لے کے اؽ فٌفلو غمزرم دٌشبٌق جـ شہٌ ہے
شام پز جٌش پز نے کس ك بٌتلاق جـ شہٌ ہے
ىؾر

کہٌق

گزرف میك زاى ہے طمؼ گزاق

ضنجبر

ررت

اكش

بہ بٌئی ہیك بٌلق میك

تبڑبٌق

ضطملق سے ػھٌللق کے ہیك ضلق شكاق

کز کے دکز جدا ریق کٌ بٌز بٌق جـ شہٌ ہے
ُ
ے
بٌبدھے ہیك اف کے شسق میك گل
ے
ے سے ًصکـ بل
ظق کے ك ز بل
ُ
ُ
ے
بٌضكق میك کـ آؿ احمد بل
ے
ے جل
للبٌ ابہیك  ،اف کے خیم
آح كم رشبدش ررت میك کٌشكاق جـ شہٌ ہے
ؼ بٌس

ے
چیس

صہٌشً

ے
گئ

ے
پزػھی سے اکبر تھی مٌشً گئ

ے
علف ك دمحم سے ت بٌشً گئ
ُ
ے
اصغر لجد میك ابٌشً گئ

ے لے کے كم بٌؼ بٌق جـ شہٌ ہے
تھمؿ ضل نچ گئ
ذ ببر

تل نے

بٌمٌؿ

ن س نن

کلق
رہق

ے
شم گئ

ے
ىسے سبھی نے ريق شم گئ

ے
گئ

ے
شف میك صہ بدكق کے یق شم گئ

شم

اكش اقسمس شر رب کٌ تلؽ ز بٌق جـ شہٌ ہے

1255

تلؿ اً ظکینن اب آبیگٌ کلف؟
رشبٌ سے اب بٌئی ىبیگٌ

کلف؟

ے نن نجھکل
ذنئ
ُ
ػ
ے رش تل
ھ ی ی بگ

غف نن کز  ،غف نن کز  ،دٌتھ تھٌئی بہٌق جـ شہٌ ہے

ے
گل

دالبیگٌ

کلف؟

نجٌبیگٌ

کلف؟

ے؟
لگٌۓ کس

ے؟
اكش گلر میك اب دالۓ کس

ے؟
ػھمى ہے جٌلی ػھالۓ کس

ے؟
شاتلق کل للشي ز بٌۓ کس

بٌتل

سے

ک بٌ ہے اصغر بہیك دٌتھ ػھمى تل مٌق جـ شہٌ ہے
ضبیب اتھی ملؾ دٌـ
ظٌلف

کٌ

رشبٌش

عٌـ

آبیگٌ

ش نج ك الف گٌـ گٌـ

آبیگٌ

آبیگٌ

ىل ت بٌـ

آبیگٌ

ضبیب

کل

ے نن امٌـ ضمٌق جـ شہٌ ہے
ے سم خئ
سم خئ
ے مللی
ے تھ
چیس
ُ
ؔمی فداء
سم جٌق سے اف پز ذشٌ

پزہٌف الہدي

ے ہی بٌجدا
ہیك ذیػ ریك ك نس
ُ
شکھ بٌ دالهت ابہیك شب ددا

فٌفلو بٌلی لیك اف کٌ سمۓ ح بٌق جـ شہٌ ہے
٭٭٭٭٭

ُ
ت
ىجرا اسے ضل ىؾر ك شنجلش یق ھی ہے
ُ
ت
ىجرا اسے ضل ىؾر ك شنجلش یق ھی ہے
1256

میجلس طمؼ تھی ہے اشبر شسق تھی ہے

ے اكتِ پز
ت بدؿ تل آگے آة ہیك اكش بیجھ
ؾربٌف شر تھمتھی تھی ہے مٌق تھی بہق تھی ہے

ے شر
ے للؾ ربکھ کے ضبیب کل ت بگ
ے تھ
کہئ

نن بیت فٌطمن تھی ہے شو کی بہق تھی ہے

ے ضطف کھٌ کے لعنیلق سے شف میك دٌم
ے تھ
کہئ
دش مبرً کلئی ذبط شسمؿ ضمق تھی ہے

1257

عٌبد نے جب کہٌ کو نن ؿشـ ك کلق مال
بٌبٌ دٌ مبرً کلئی ؾرتٍ اللطق تھی ہے

تلق كقُ ريق آئی شر دٌم سے عدا
ئی بٌ نن شكل جٌؽ سے بہبر کلق تھی ہے

جلدي ہ بٌ

ػھري کل سیمگز کو نن رہق

ضہرا کٌ تھی علی ك بتی کٌ رہق تھی ہے

مقیلؿ ہل ائیس كم ذس کی ضبٌف

پز

حمد جدا تھی ہے صفت بیچیق تھی ہے

٭٭٭٭٭

1258


ىجرئی ق بد سے جب عٌبد نے پز ػھمنے
ىجرئی ق بد سے جب عٌبد نے پز ػھمنے
دٌـ میك سمش ہلا

آؿ

بیمبر ػھمنے

بٌتل فرمٌئی تھی ہٌتھمق سے اجـ کے ہے ہے
ے اكش نن اصغر ػھمنے
نن تل اکبر ہی نج
ے كقُ كراع
شو نے ضبیب سے کہٌ مـ کے گل
لل بہق تف سے ہف اب بٌ رـ ىخسر ػھمنے
ت یی بٌق کہتی تھی کیلق اكتِ نن رش رش نن تھریك
شر نن كاشج نن شہے ق بد ہلبیك گھر ػھمنے
کٌف کے رشر سے ک بٌ بٌلی ظکینن پسئی
بد گہر کے نن مگز ہٌتھ سے گلہر ػھمنے

1262

ے تھر کز نمس شرر ذسیق
شف میك فرمٌنے تھ
ىجھ سے ک بٌ ک بٌ مبرً اس ررت میك بٌكش ػھمنے
ے ذسیق
ے تھ
نن غف اکبر ك ؼ بٌس میك کہئ
آح ح بدش سے ػھ بٌ

آح

بیمبر ػھمنے

ے غف سے اقسمس
ے تھ
ے کی شو کہئ
ىش پز ئنئ
تعد اتھٌشم پزس کے علی اکبر ػھمنے
آشضك نن ہے کو ہیگٌموء ىخسر میك ائیس
ہٌتھ سے مبرً نن رامٌف بیمبر ػھمنے

٭٭٭٭٭

1262

ے ضبداق کے شزاكاش نن تھ
كاجب الزطف تھ
ے
ے ضبداق کے شزاكاش نن تھ
كاجب الزطف تھ
ىجرئی اہـ دزـ

ے
فٌبـ بٌضاش نن تھ

تللے عٌبد کو فداۓ شو ریك ؼبر ہلۓ
ے
اؽ ه هط ہف ہی صہٌرت کے شزاكاش نن تھ
ے ہیك ہمٌشً انضٌش
ے ا نس
دٌم فرمٌنے تھ

ے
بٌبٌ عٌجب کے تھی اس طرد کے انضٌش نن تھ

تبر اصغر کل ضل مٌشا تل کہٌ شركش نے
ے
ے تل گنہگٌش نن تھ
ے نج
ہف گنہگٌش تھ
دکز ہی دکز

نکل بٌ تھٌ لہل کے بدلے
ے
رہق ضطف بدف ربدمء ضلق بٌش نن تھ

شو کے رابیلق پز ػھڑي شکھ کے کہٌ ظٌلف نے

نک ُ
ت
ص
ے
ے رش ہلاش نن ھ
ہف نے اس طرد کے ر ھ

1261

ے مللی کے شفیؼ
صیح عٌسمش بلؾ دٌتھ تھ
ے
ے جللراش نن تھ
ے تھ
ـصر کے كقُ ا ک بل
ے
کہٌ ضہرا نے فلؾ میك نے ز بٌبٌ تھٌ کس
ے
ے تل اس آقُ کے شزاكاش نن تھ
مبرً نج
گـ سے بلؤكق کٌ نن عٌبد کے ہلا تھٌ اضلاؿ
ے
کلف دٌ ػھٌلو تھٌ كم ذس میك کو رك جٌش نن تھ
گز ًسیح رك غہٌق کٌ ہلا اكضٌؿ ائیس

چ
ے
ے کبھی بیمٌش نن تھ
ے کو چیس
ا َ ّھے تلق ہل بگ
٭٭٭٭٭

1262

ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك ػھمػھٌ
ہٌۓ شً ركلہٌ شف میك ػھمػھٌ
صہرا

ک بگ بٌ

ے نن
کھلئ

بٌبٌ

ىؿ ركلہق کٌ ركلہٌ

ىؿ

م
شر سے نن قنع کھمى ىؿ

ے کے ہٌتھم میك مہ بدي کی ىلی
رك لہ

ذس کے ابؿ سے تل نن گتی

ىؿ ہے گھمصا ىؿ ہے ضلصا

ىؿ ہے شكمٌؿ ركدٌى ىؿ

ے کے شر پز بگسي کٌ ػھبڑا
رك لہ

سنہري

طمک بٌشي

ىؿ ہی تلئی ىؿ ہی تھی بٌ

بگسي کے

ے کے ابؿ میك دٌري کے کبڑً
رك لہ

تھٌتھ سے بہق کے گھمصً سماش

ولح عدك میك ھیص بٌ ہے جٌبٌ

ے کٌ بٌشك جدا شکھماؿ
رك لہ

ے کے گھر میك دٌشً پزائی
رك لہ

ے ہیك ہٌۓ بتی
شك شك کے کہئ

ےگٌ
ے بئ
ا نس

کلئی تھی ركلہٌ

شف

ضشي

کل

کٌ
کلش

جال

گاللو ىؿ

میلاى

ىؿ

1263

ے کے اكپز جٌشكق طرػ سے
رك لہ

تبر ك

ىؿ ہی کھٌبذا ىؿ ہی بنعٌ

ىؿ ہے

ت بٌس سے ركلہٌ ہل گ بٌ ىجٌش

نکٌشا

تبر

کی

مٌش

ے
جل

پزػھی تھٌى ىؿ

عمّو

بٌئی

بالل

ے تل
مل
تھمصا دٌ بٌئی اتھی

تھربٌ ہلق ضلف کٌ تھٌى ىؿ

ے ہی ركلہٌ
ے ک ہئ
نن بٌت کہئ

گھمصً کے اكپز ؿش ہل گ بٌ

ے
گز پسا بیج

ىؿ

ے
ػھکئ

ے
ػھم مئ

گھمصً سے گزنے گزنے نکٌشا
ت
ھ
ے کی آ کز خبر لل
ت بٌشً نیج

ہٌۓ شً ركلہٌ ت بٌدٌ ددھٌشا
ُ
شف سے اتھٌ کز گھر میك ىۓ

ؼ بد اہلل

ت بٌ

میلاى

ُ
اً خجٌ جٌف اً دٌم امف
جلد پزیك کل جال ہے ىؿ
ىش نن شو شكنے ہلۓ آۓ
ىشو لہل میك شبؿ ل بٌ ىؿ

٭٭٭٭٭

1264

شف میك سمۓ ہل ذسنن یق ركلہٌ
شف میك سمۓ ہل ذسنن یق ركلہٌ

نے ريق ہل  ،ہل نے کلق ركلہٌ

تف کل ت بٌدٌ کہلق  ،صہ بد کیلق ؟

بٌ کہلق تف کل نے كطق ركلہٌ

شكض عٌسمش کیسی دٌري شؼی

ے بٌ غف ضرم رلہق ركلہٌ
ضلش تھ

نن بٌشائی  ،نن شرتُ ك مہ بدي

ے دٌري میك بیچیق ركلہٌ
پز ت ھ

ػھمص کز ہٌتھ  ،دٌتھ رلہق کٌ

تف ہلۓ شف میك گٌيزف ركلہٌ

ُ
جب اتھٌ سمش "مٌشك ركلہٌ" کل

تٍ نکٌشً شو ضمق ركلہٌ

ہلگٌ غہرً نن ضلف کٌ صہرا

اكش سجٌ تبر سے بدف ركلہٌ

1265

پِ ِن

ذسق ركلہٌ

جٌؽ پز اپسبٌق شگسنے ہلۓ

ے تف
ير گئ

ہٌۓ تلدٌؽ ضلف میك زكب گتی

اكش ہلا بٌتمٌؿ یق ركلہٌ

کس جگو پز رلہق ت مہیك زھلبذً

ہے تھرا ىسمق سے نن شف ركلہٌ

کف ستی میك ظکینن بیلم بتی

ے کٌتلق سے شیق ركلہٌ
اكش ػھئ

ے
ے لگ
گـ سے شذشٌش پز طمٌ نج

ے میك ت بدھی شسق ركلہٌ
اكش گل

ىجھکل آ کے نجٌلل ظٌلف سے

نن ظکینن کے ہیك سخق ركلہٌ

جب ت بٌق کزنے ہیك پزہٌف ہدي

دٌتھ شكنے ہیك يرر ك ضف ركلہٌ

اً ذشٌمی تل کز لے آح رعٌ

ضلش ك دزـ شہیك ركلہق ركلہٌ

٭٭٭٭٭

1266

ایق ذسق نے کھمؿ کے تعلبر جب پسھٌ
ے بہت دشیك
ے ایق ذسق تھ
کجھ رپز بہل
ے دٌم کے فریك
ے ؾزـ ح بؿ لنئ
آۓ تھ
اكش جب دٌم ریك سے اسف كعٌ کٌ مال بہیك
ے كہیك
تل رؿ مللؿ ہل کے کھڑً شم گئ
ے
ے جٌؿ رؿ کٌ تھال میك کہلق کس
ے تھ
ک ہئ
ے
اكش اس نے کسی میك ات بٌ صہٌشا کزكق کس

ؼ بد اہلل

کل ح بٌؿ نن اؽ آبٌ بٌ گھٌق

کو تعلبر ابؾ بٌبٌ نے مبرً ربٌ تھٌ ہٌق
ب
اكش فرمٌبٌ تھٌ کو كقُ ک ھق آۓ رشو بٌق
تل کزبٌ كہیك ضل اس میك لکھٌ ہل اً مبري جٌق
ب
تل اس گھڑي سے كقُ ک ھق ہلگٌ کلئی اكش
بٌلق شضا میك ح بؿ کی

عمّو

سے کلئی طمش

1267

ایق ذسق نے کھمؿ کے تعلبر جب پسھٌ

ُ

گل شبؿ غہرم ہل گ بٌ پس کے ضل تھٌ لکھٌ
آنکھمق سے
تلبٌ علی

ے ہلۓ نجرپز بٌشہٌ
ضل م ئ
کٌ

جٌتٍ ذببر تھر پسھٌ

تعلبر میك لکھٌ تھٌ کو اً مبرً

گُل

ہزاش

تھٌئی نن مبرً جٌف کل کز ر جنیل ت بٌش
ے فرتٍ دٌم کے تھر رلبر ذسق
بہیج
ُ
ُ
ک
ہ
ئیش ن طر ک بٌ ابہیك تعلبر كم ن
رنکھٌ ذسیق نے ضل زط دٌم شبز یق
رؿ میك الف سما ہلا تھر آۓ رك بیق
زط ربکھ کز ذسق کے نن تللے شو ابٌـ
تھٌئی کی مبرً ابؾ كغبت ہے بٌ تمٌـ

1268

ے میك تٍ ذسیق
ایق ذسق کل ىنے ہیك خیم
کزنے ہیك تھر دزـ کل كہٌق پز ظلب ذسیق
ے دٌف ؽخب ذسیق
ے اب رکھٌئی بگ
ک ہئ
ے كضـ طرب ذسیق
ے الف میك ىئی بگ
گ ہئ
ُ
ے
كعدم ک بٌ تھٌ تھٌئی سے ادکل ببھٌئی بگ

ؼ بد اہلل
آدز
ركلہٌ

سے ظکینن

پِ ِن

رلہق

ذسق
خیمن

ے
کی دٌري کزائی بگ

ہلا ع قد بٌ كفٌش

کٌ
ک بٌ

ابؾ

اچی بٌش

ے نے فراش
ابؾ ركشرً کل ربکھ کے ہلنے تھ
ک بٌ سکز الط قٌت ہل جب رؿ ہل سمگلاش
ركلہٌ کل گھمتِ ابؾ تھی شرتُ مال بہیك
رلہق کے ہٌتھ میك کلئی شبؿ ح بٌ بہیك

1272

ے میك ٌصركػ گق بگل
ے خیم
ركلہٌ رلہق تھ

ل م ِْ
ن مُ َبار ِِرپ َْن
َھ ْ

ے عدك
ے تھ
کی عدا ر بئ

ے دٌم ت بؾ ضل
رلہق کل ػھمص جٌنے لگ
کزنے کل نس تمٌـ صہٌرت کی آشضك

تلػھٌ رلہق نے اب کے کہٌق بٌت ہلۓ گی
فرمٌبٌ ذسر ہی میك مالفٌت ہلۓ گی

ے ركلہٌ کٌ تھر ل بٌس
ے كم ضتٍ یق کنئ
نکل
ُ
ے میك تل ت بٌہی رلہق ػھمص کز اراس
خیم
ے بٌس
ركلہٌ کل دٌم ریك نے بالبٌ تھر ا بئ
ے ہل آح
فرمٌبٌ تف تھی ػھمص کے جٌنے لگ

ُح
س
ذ
ن سق کل میك
تھہرك کے ربکھ للق سشا
ِ
تلدٌؽ کل ت مہٌشي ت بٌ ركق کلق تل میك

1272

ے ضل دٌم سماش
آدز فرتٍ ولح کے بہیج
ركلہٌ تھی شف میك آبٌ ہیك تللے نن بٌنکٌش

ے کے ک جییل ركلہٌ نن مـ کے كاش
ے لگ
ک ہئ
بللاش یك مٌشك دٌتلق نن پزػھی جگز کے بٌش
ے
تبرك ز بٌق ضل ز بکسكق یق سے گرش گئ

ؼ بد اہلل

ے
اس غہٌف ىخق سے گرش گئ

ذس رـ رلہق نے ىشوء ركلہٌ نن کی ن طر
ے لگٌ جگز
ؿش کھٌ کے گز پسي كہیك تھنئ

ے نن تلعن گز
ک بٌ جٌؿ اہـ بیت کٌ لکھ
رؿ شك شہٌ تھٌ رب کٌ ظکینن کل ربکھ کز
عدقے میك دٌم ریك کے ؾزاراش کز رعٌ
اشمٌف تلشً ت بٌم کے رب کے کزً جدا
*****

1271

ک بٌ ضلب ہے غہٌف میك تلقبر کزبالء
ک بٌ ضلب ہے غہٌف میك تلقبر کزبالء
ہے ضل قشٌق ضمٌنے میك بیلپز
ک
ھ
ن
ے رمٌغ میك نصلپز
جیئ
تھر

کزبالء
کزبالء

کو اب ذتلشنے كالی ہے ن قدپز کزبالء
ذ ببر

دٌف

ابؾ

پزالی

ے
رکھٌئی بگ

ے
اب کزبالء کے ررت میك دٌري شجٌئی بگ

ركلہٌ ہے کلف ایق قی بـ سف رعٌ
ركلہق ہے کلف بیت صہ بد شم كفٌء
تھر اعلی نسنتی کٌ تھال ہلكً سکز ک بٌ
اؽ فجر يرنضی ہے تل اؽ شدؾ فٌطمن
ل بکق ہے جٌؿ بیت شدٌلُ مٌۤب کٌ

ے کل گھمتِ تھی نن نیسر ہے آب کٌ
ئنئ

1272

ے بہت دشیك
ے ایق ذسق تھ
کجھ رپز بہل
ے دٌم کے فریك
ے ؾزـ ح بؿ لنئ
آۓ تھ
اكش جب دٌم ریك سے اسف كعٌق کٌ مال بہیك
ے كہیك
تل رؿ مللؿ ہل کے کھڑً شم گئ
ے
ے جٌؿ رؿ کٌ تھال میك کہلق کس
ے تھ
ک ہئ
ے
اكش اس نے کسی میك ات بٌ صہٌشا کزكق کس

ؼ بد اہلل

کل

ح بٌؿ نن اؽ آبٌ بٌ گھٌق

کو تعلنض ابؾ بٌبٌ نے مبرً ربٌ تھٌ ہٌق
اكش فرمٌبٌ تھٌ کو كقُ کبھیق آۓ رشو بٌق
تل کزبٌ كہیك ضل اس میك لکھٌ ہل اً مبري جٌق
تل اس گھڑي سے كقُ کبھیق ہلگٌ کلئی اكش
بٌلق شضا میك ح بؿ کی

عمّو

سے کلئی طمش

1273

ایق ذسق نے کھمؿ کے تعلبر جب پسھٌ

ُ
گل شبؿ غہرم ہل گ بٌ پسه کے ضل تھٌ لکھٌ
آنکھمق سے
تلبٌ علی

کٌ

ے ہلۓ نجرپز بٌشہٌ
ضل م ئ
جٌتٍ ذببر

تھر پسھٌ

ُ
تعلبر میك لکھٌ تھٌ کو اً مبرً گل ہزاش
تھٌئی نن مبرً جٌف کل کز ر جنیل ت بٌش
ے فرتٍ دٌم کے تھر رلبر ذسق
بہیج
ُ
ُ
ک
ہ
ئیش ن طر ک بٌ ابہیك تعلبر كم ن
رنکھٌ ذسیق نے ضل زط دٌم شبز یق
رؿ میك الف سما ہلا تھر آۓ رك بیق
زط ربکھ کز ذسق کے نن تللے شو ابٌـ
تھٌئی کی مبرً ابؾ كغبت ہے بٌ تمٌـ

1274

ے میك تٍ ذسیق
ایق ذسق کل ىنے ہیك خیم
کزنے ہیك تھر دزـ کل كہٌق پز ظلب ذسیق
ے دٌف ؽخب ذسیق
ے اب رکھٌئی بگ
ک ہئ
ے كضـ طرب ذسیق
ے الف میك ىئی بگ
گ ہئ
ُ
ے
كعدم ک بٌ تھٌ تھٌئی سے ادکل ببھٌئی بگ

ؼ بد اہلل
آدز
ركلہٌ

سے ظکینن

پِ ِن

رلہق

ذسق
خیمن

ے
کی دٌري کزائی بگ

ہلا ع قد بٌ كفٌش

کٌ
ک بٌ

ابؾ

اچی بٌش

ے نے فراش
ابؾ ركشرً کل ربکھ کے ہلنے تھ
ک بٌ سکز الط قٌت ہل جب رؿ ہل سمگلاش
ركلہٌ کل گھمتِ ابؾ تھی شرتُ مال بہیك
رلہق کے ہٌتھ میك کلئی شبؿ ح بٌ بہیك

1275

ے میك ٌصركػ گق بگلق
ے خیم
ركلہٌ رلہق تھ

ل م ِْ
ن مُ َبار ِِرپ َْن
َھ ْ

ے عدك
ے تھ
کی عدا ر بئ

ے دٌم ت بؾ ضلق
رلہق کل ػھمص جٌنے لگ
کزنے کل نس تمٌـ صہٌرت کی آشضك

تلػھٌ رلہق نے اب کے کہٌق بٌت ہلۓ گی
فرمٌبٌ ذسر ہی میك مالفٌت ہلۓ گی

ے ركلہٌ کٌ تھر ل بٌس
ے كم ضتٍ یق کنئ
نکل
ُ
ے میك تل ت بٌہی رلہق ػھمص کز اراس
خیم
ے بٌس
ركلہٌ کل دٌم ریك نے بالبٌ تھر ا بئ
ے ہل آح
فرمٌبٌ تف تھی ػھمص کے جٌنے لگ

ُح
س
ن ذسق کل میك
تھہرك کے ربکھ للق سشا
ِ
تلدٌؽ کل ت مہٌشي ت بٌ ركق کلق تل میك

1276

ے ضل دٌم سماش
آدز فرتٍ ولح کے بہیج
ركلہٌ تھی شف میك آبٌ ہیك تللے نن بٌنکٌش

ے کے ک جییل ركلہٌ نن مـ کے كاش
ے لگ
ک ہئ
بللاش یك مٌشك دٌتل نن پزػھی جگز کے بٌش
ے
تبرك ز بٌق ضل ز بکسكق یق سے گرش گئ

ؼ بد اہلل

ے
اس غہٌف ىخق سے گرش گئ

ذس رـ رلہق نے ىشوء ركلہٌ نن کی ن طر
ے لگٌ جگز
ؿش کھٌ کے گز پسي كہیك تھنئ

ے نن تلعن گز
ک بٌ جٌؿ اہـ بیت کٌ لکھ
رؿ شك شہٌ تھٌ رب کٌ ظکینن کل ربکھ کز
ؾزاراش کز رعٌء
عدقے میك دٌم ریك کے ؔ
اشمٌف تلشً ت بٌم کے رب کے کزً جدا
*****
*****

1277

پزكاف

دسھٌللق

کلئی

اشمٌف

نکٌللق

پزكاف

دسھٌللق

کلئی

اشمٌف

نکٌللق

تھرك علی اکبر ت مہیك ركلہٌ تل ت بٌللق
تھـ پزػھی کٌ کھٌۓ ہلۓ سمنے ہل ضمیك پز

ک
ذ
ب
ے کل میك کی طرد ن ھٌللق
اً ىؿ لیج
ت
دٌبد تلق ہی ھف جٌۓ لہل ضطف جگز کٌ
ک
ے سے لگٌللق
اتھم علی اکبر میك لیج
اً ىؿ تبرً ت بٌم کی ضبیب کل ہلس تھی
اف ضلف تھرً ہٌتھمق میك مہ بدي تل لگٌللق

1278

ے کو کلیحن ہے نن مٌق کٌ
ات بٌ تھی نن سم نج
ؾرتُ میك ربٌ راغ ضلائی کٌ  ،بال للق

ے ذسرت تل نن شم جٌۓ
تھہرال ح بٌضم ىجھ
اشمٌف تھرً

ىؿ کٌ اشمٌف نکٌللق

بہ بٌ کے سشا ربکھ للق تلدٌؽ صہٌئی
بٌتلت نن تھمللق کٌ میك صہرا تل دسھٌللق

*****


1282

ُ
اتھٌ تل لی ہے ضلاق کی تّیم  ،فراش رؿ کل مگز بہیك ہے

ُ
اتھٌ تل لی ہے ضلاق کی

تّیم

 ،فراش رؿ کل مگز ب ہیك ہے

ت
کہٌق نن ھف کز ذسیق رـ لے  ،تمٌـ جلتی ہلئی ضمیك ہے
گُلوء ذببر پز ہے خیجر  ،سشا دٌ بٌئی کہیك بہیك ہے
جدا کی ظٌػت ع ظیف سجدم  ،لہل میك زكئی ہلئی حبیك ہے
ے کہٌق نن زھلبذً  ،نگٌم میك تلش بؾ بہیك ہے
کہٌق نن ر نکھ
ذسیق کٌ رؿ ت بٌ شہٌ ہے  ،ضلاق کٌ ىشو بہیك کہیك ہے
ے میك جپ ہے بٌتل
ح بٌؿ اکبر كضٌ کٌ زھڑکٌ  ،ابدھبرً خیم
ے ہلۓ ہیك آ نسمق  ،دزاغ میك شكستی بہیك ہے
ع طش سےسم کھ
اشبر بٌتل كفٌ

کٌ جٌرم  ،جدا کی يرضی نن ہر اشارم

ابدھبرا یق اكش بنہی پزتُ  ،لجد نن اؽ سمع تھی بہیك ہے

1282

بہیك ہے اکبر بہیك ہے اصغر  ،ابدھبرا گھر اكش فلب ٌض طر
ضل مٌق کے رؿ کل ذنبھٌل بٌ تھٌ  ،كم بنہٌ ػھمى تھی اب بہیك ہے
خجٌب سجدكق میك اتھ رکٌ ہے  ،ذسیق ہے اكش

قُر ِب

جٌلؼ

ے نن خیجر جدا سے بٌبیك  ،غہٌق ن طر ہے كہیك ن لیك ہے
گل
ے تل کیلق کز  ،ع طش کی ددت جگز کی گزمی
ے نن خیجر جل
گل
لہل تل رف تھر بہٌ ہے شو کٌ  ،شگلق میك ذشکی ہے ضلق بہیك ہے
ملؾ تھی جپ جپ کھڑً ہلً ہیك ،کہٌق كم مبزؿ کہٌق نن عٌلف
ضل جٌؽ پز نے کلق پسا ہے  ،بتی کی آعلش کٌ مکیك ہے
ؔ ؿسؽ شو میك
ػھکی حبیك اكش ن طر میك جللً  ،ق بٌ ہلق تلق كضـ
ے تل کلئی خبر بہیك ہے
ذسیق کٌ رؿ ہے بٌ ہے کؼنن  ،نجھ

1281

ػھري نن ىلی كضٌ میك شرؼی  ،ذسیق کی ذسیجلق میك ضبیب
ُ
ارھر ہیك قسمت ارھر ہیك ولجیك کہیك ہے تھٌئی کہیك بہق ہے

٭٭٭٭٭

1282

ے جب اکبر گلگل ق بٌ آۓ
اجٌضت کے لنئ
ے جب اکبر گلگل ق بٌ آۓ
اجٌضت کے لنئ
دالمی ربدم شركش میك آنسمق تَ ت بٌ آۓ
ضبٌشت کی ذسیق ایق علی نے شكۓ اکبر کی
ے
ن طر کے دٌ مئ
ضمٌنن شركش

گلبٌ

دمحم ٌضطفی آۓ

کلبیق کٌ مللی کل بٌر آبٌ
نصلش میك علی ك

فٌطمن اكش ىخنتی آۓ

ے بٌى ہل اتھٌشم پزس مٌق نےُؔيراركق سے
ذس
ق بٌ هت ہے کو كم نحن ضلاق ہل اكش كضٌ آۓ
ػ
کسی م طللـ کٌ بٌشب کلیحن تلق نن ھلتی ہل
ُ
ے کی عدا آۓ
کو اس کے ضطف رؿ سے دٌنس لنئ
کہٌ اکبر نے شو سے رـ اسی ذسرت میك انکٌ ہے
ُؔپز بہٌ آۓ
ے مٌق کی ضلشت
كضٌ تھر آۓ بہل

1283

ُ
ے میك
اتھٌ کز ىۓ شركش ىش جب اکبر کی خیم
کہٌ ضبیب سے لل ابتی کمٌئی ہف ل بٌ آۓ

ے ہی ضبیب کی  ،ن طر ضلشز بد نے تھبري
شرا ػھنئ

کو دٌبد اس طرد نے ؼبرتلق کل کجھ ح بٌ آۓ
طماػ شكضن ؼ بٌس ت بٌسمق کی دالمی ہے
فدمیلسی کی جٌطر پسه کے ملح علكمن آۓ
ؔ نس ابتی ہی گششاش ہے
َؔہلاۓ يرؾ سے اذسق
کو مبري جٌؽ نکھرا کز قبر سے کزبالء آۓ
٭٭٭٭٭

1284

اکبر تل ضلاق کٌ مٌتف ہے
اکبر تل ضلاق کٌ مٌتف ہے

جٌف احمد کی جٌق کٌ مٌتف ہے

هٹ گتی لل ذینن احمد کی

مٌلؾ رك غہٌق کٌ مٌتف ہے

اہـ ریك کیلق نن غف و بٌنے آح

ر یق کے بٌ ز بٌق کٌ مٌتف

ذس نے ادالـ کل بہٌشیك ري

ُ
اس

رنکھم بٌتل کی آس تلث گتی

ُ
ب
ے کس ـ ضلاق کٌ مٌتف ہے
ا دک

شك شہی ہے فرات کی ملجیك

نسنن لٍ مہمٌق کٌ مٌتف ہے

کھٌ کے پزػھی کٌ تھـ ضل سمبٌ تھٌ

ُ
آح اس تل ضلاق کٌ مٌتف ہے

شكکے کہتی ہے ضبیب معملق

ذسنن رؿ ذسنن جٌق کٌ مٌتف ہے

٭٭٭٭٭

گُ
ل گلص بٌق
ِ

کٌ مٌتف ہے

1285

اکبر ت مہیك معللـ ہے ک بٌ مٌبؿ شہے ہل
اکبر ت مہیك معللـ ہے ک بٌ مٌبؿ شہے ہل
ک بٌ بٌة سے يرنے کی شضا مٌبؿ شہے ہل

کس طرد جدائی تبري من ظمش ہل ئی بٌ
ير جٌبیگٌ نن بٌة نجھڑ جٌۓ ضل ئی بٌ
اً ىؿ ضل تف اسف كعٌق مٌبؿ شہے ہل

بٌبٌ کی مبرً ضکـ ہے ت بکز میك ت مہٌشً
ذس رشعن جىیت ہے تبري رؿ میك ہمٌشً
تف ضلشت جىیلب جدا مٌبؿ شہے ہل

1286

اس ررت ٌطنیت میك بہیك کلئی ہمٌشا
اس عٌلف ؾرتُ میك ت مہیك تل ہل صہٌشا
تف ىجھ سے صعیفی کی ـضٌء مٌبؿ شہے ہل

اتھٌشم پزس بٌضك سے ضبیب نے ہے بٌى
ئنیلق سے ضبٌرم ت مہیك ضبیب نے ہے جٌہٌ
ضل ت بٌش ہے ضبیب نے ربٌ مٌبؿ شہے ہل
ے ػھمص کے رشبٌ نن پسا ہے
ؼ بٌس ىجھ
ع
ج
ن
ھ
ادالـ کے لشکز کٌ لف کل ربٌ ہے
تلػھم سشا ىجھ بٌة سے ک بٌ مٌبؿ شہے ہل

1287

اشمٌف تبرً ت بٌم کٌ اس رؿ میك پسا ہے
اقسمس کے شر پز تبرً صہرا نن سجٌ ہے
و بداف میك جٌنے کی رعٌء مٌبؿ شہے ہل

رؿ شكبٌ ہے اؽ بـ اگز ركش ہل ئی بٌ
تف ہی مبري آنکھیك ہل مبرا تلش ہل ئی بٌ
ىجھ سے مبري آنکھمق کی ؼ بٌ مٌبؿ شہے ہل

ہے رؿ میك نن بٌبٌ نن مبري جٌف ل ُبا ركق
ے نن ز بٌق دٌف سے و بداف میك کھٌلق
ذنئ
ے يرنے کی شضا مٌبؿ شہے ہل
ک بٌ اس لنئ

1288

ذببر تبرً رش نن رعٌء مٌبؿ شہے ہیك
پزہٌف ریك مللی کی ن قٌء مٌبؿ شہے ہیك
م
ض
ن
ـ کی ن قٌء مٌبؿ شہے ہیك
ملىبٌ

ؽخت میك کالتُ میك غمر طمؿ ع طٌء کز

ّ
ُ
ک
ل
اس غف کے كز بلو سے س قٌء ی ع طٌء کز

ُ
ہف ہٌتھ اتھٌ کز نن رعٌء مٌبؿ شہے ہیك
پزہٌف ریك مللی کی ن قٌء مٌبؿ شہے ہیك

*****

1122

اکبر کی جدائی کٌ جب راغ مال ہلگٌ
اکبر کی جدائی کٌ جب راغ مال ہلگٌ
ک
ے کٌ ک بٌ جٌؿ ہلا ہلگٌ
لیج
مٌرش کے
ئی بٌ تھی كم ئی بٌ ضل ہف ضکـ بیمبر تھٌ
ُ
اس لعـ کے يرنے سے ابؾ ذسر ت بٌ ہلگٌ
تھی مٌق کل ت م بٌ نن میك

ركلہٌ ت بٌلبگی

اقسمس کے اشمٌق نن تلشا نن ہلا ہلگٌ
ُ
ے ک بٌ جٌؿ ہلا اس رـ
ضبیب سے کلئی تل ػھ

اکبر کل لگی پزػھی ذس كقُ ز بٌ ہلگٌ

1122

ے کس طرد علی اکبر
گھمصً سے گزً ہل بگ
ذس كقُ کے پزػھی کٌ ابؾ كاش لگٌ ہلگٌ
اتھٌشم پزس كاى کسبـ كم ضلاق ئی بٌ
ُ
کس طرد شو ریك سے ىشو كم اتھٌ ہلگٌ
صہرً کی جگو غہرم جب ضلق میك تھرا رنکھٌ
اشمٌف تھري مٌق کٌ رؿ تلث گ بٌ ہلگٌ
ے كالی تھی
مٌق سے نن کجھ کف تھی كم بٌ لئ
ُ
ے كالی کٌ رؿ جٌؽ ہلا ہلگٌ
اس بٌ لئ
ذصکٌ کے ضلاق ئی بٌ جٌؽ نن پست بٌ ہل
ُ
اس بٌة کٌ سمضل تل ک بٌ جٌؿ ہلا ہلگٌ

1121

ے ري ہے جٌلؼ نے كم سم خیگٌ
اكىر چیس
ُ
ذببر سے نن عدمو کس طرد اتھٌ ہلگٌ

رعل ت کے نگہ بٌق ہیك پزہٌف ریك ملىبٌ
ُ
ے ہی ذبب ات بٌ رت بٌ میك نشٌق ہلگٌ
ا بک
ارئی تھی نن مللی کٌ ابؾ جٌرـ ارئی ہے
ے كم فداء ہلگٌ
سم جٌف سے آفٌ نن ا بئ
٭٭٭٭٭

ُ
ے رك
ے اتھیگٌ اکبر کٌ ح بٌضم ش ہئ
بنہٌئی میك کیس
1122

ُ
ے رك
ے اتھیگٌ اکبر کٌ ح بٌضم ش ہئ
بنہٌئی میك کیس
عٌپز ہل مگز

تھر بٌة ہل تف اً س ّب ِد

ے رك
كاى ش ہئ

ے اکبر کل
آہسنن ل بٌ رك شبتی پز نکلیػ نن بہیج
ئ
ے رك
نبھی ہے بہت گہري پزػھی ضطمی ہے کلیحن ش ہئ
ک
ھ
ے سے
ہر ح ییش میك رؿ ہل بٌ ہے پزػھی کل نن نیجل ذنئ
ے رك
ے رك نے جیق ہے ضہرا ش ہئ
شكنے ہے دمحم ش ہئ
ے کٌ
ے ذنئ
ے میك نن لے جٌل ابکل مٌق ضطف نن ر نکھ
خیم
ے رك
انشٌ نن ہل غف کی ددت سے تھٹ جٌۓ کلیحن ش ہئ

1123

بٌہر نن نکـ آۓ ضبیب سمجھٌل تل نن ک بٌ کزئی ہے
ُ
ے رك
ے میك جلل اکبر کل پست بٌ ش ہئ
ذببر اتھم خیم

ىجللؼ جدا میك ہـ جـ ہے

اہلل

ذنبھٌلل عٌلف کل

ے رك
آنکھمق سے سشا آ نسمق تلنجھم آفٌ مبرً مللی ش ہئ

اکبر بہیك ضبدم ہلنے کے شو رؿ کل ذنبھٌلل صبر کزك
ُ
ے رك
اکبر کے شرہٌنے سے اتھم م طرت کٌ ن قٌعٌ ش ہئ
٭٭٭٭٭

1124

اکبر کی ىش اتھٌۓ ذببر کزبالء میك
اکبر کی ىش اتھٌۓ ذببر کزبالء میك
رنکھم نن ان قالب ن قدپز کزبالء میك
ضبیب اشبر ہل کز جٌئی ہیك ق بـ گٌم سے
تھٌئی سے ػھٹ شہی ہیك  ،ہمسبر کزبالء میك
رك رف کی نص بگی میك گزرف نن تبر کھٌ کے
ے ہیك ًشکزابٌ نے شبر کزبالء میك
ذنئ
عٌسمش کل

گللۓ

فرضبد ٌضطفی پز

ُ ُ
شؽ شؽ کے جـ شہی تھی سمسبر کزبالء میك
اکبر کل ق بـ کز کے اقسمس دٌمیلق نے
پزبٌر کی بتی کی نصلپز کزبالء میك
رشبٌش دٌـ میك تھی ػھمصً نن بٌۓ عٌبد
کجھ اس طرد سے لنتی ضنجبر کزبالء میك

1125

تعد اض صہٌرت شو للنے ح بٌـ اطہر
للئی گتی بتی کی جٌگبر کزبالء میك
مٌبٌ کو تعد شركش ضبیب تھی شر پزھنن

ے ہلۓ تھی ن ظہبر کزبالء میك
دٌنن کنئ

ے لہل سے ذنیجٌ
ادالـ کے سجر کل ا بئ
ت بٌسمق نے ئی کے آب سمسبر کزبالء میك
٭٭٭٭٭

1126

ے ہلۓ بٌلے
كم راپزمء صبر میك سمئ
ے ہلۓ بٌلے
كم راپزمء صبر میك سمئ
ُ
ے ہلۓ ہلبیلق نن اتھرنے ہلۓ ػھٌلے
سم کھ
كم جلتی ہلئی جٌؽ نن آؿسم کے بٌلے
ُ
آہسنن سے میت کل اتھٌ ضطف ہے آلے
ے کلف ذنبھٌلے
تلئی ہے کمر شف میك نجھ
ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ
بکزائی ہلئی صبر سے رشبٌ کی شكائی
مع بٌش جىیت سے كم

گزبٌ ہلا بٌئی

كم تھہرً ہلۓ ادؾ میك نصلپز ضلائی
ک
ق
ل
ے کٌ ہے سمت کی نشٌئی
ہر ضطف یج
ہے کلف ضل تلئی ہلئی پزػھی کل نکٌلے

اُمّت

ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
کے لنئ

1127

نن صبر کٌ و بداف ہے تبرب کے دشارً
ے شام ىجیت کی ت بٌ رً
رت بٌ کے لنئ
ىجدكر ہے بدتبر میك ن قدپز کے جٌرً
تبري کی نگٌہلق میك ضلائی کے اشارً
ُ
ے ہی اتھٌلے
میت علی اکبر کی ا ک بل
ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ
كم ذسف

امٌهت میك بیلت کی نشٌئی

كم ذیننء اکبر سے تبرً ضلق کی شكائی
كم پشع

کٌ

ہیگٌـ كم بنعٌـ

ضبٌئی

آعلش میك تبري کے پسبتی ہے ضلائی
ہے گزـ ضمیك ذسف میك پس جٌبیك نن ػھٌلے
ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ
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نکلیػ سے كانسنن ہے آشاـ کٌ بہلل
ے ہلۓ آ نسمق
كم صبر کے رامق نن طمکئ
اکبر کی كم ضل لیك كم مہکتی ہلئی ضلذتل
ُ
ے ہلۓ گیسم
اب کلف ذتلاشنگٌ نن ا لجھ
ُ
ہمت کٌ ن قٌضن ہے کو میت کل اتھٌلے
ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ
ے صبر کے جٌ رً
كم ركش کی مبزؿ کے لنئ
رت بٌ سے الؿ ہلنے ہیك نے کس کے اشارً

ادالـ کے ِچلّو

میك لہل تھر کے رکھٌ رً

اکبر کل دالبٌ ہے تل رت بٌ کل رگٌ رً
ہر آبکھ میك ہر رؿ میك جگو ابتی ت بٌلے
ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ

1122

طمفٌق سے نکل بٌ ہلا

اُمّت

کٌ سفینن

غہرً سے لہل ہل کے ت بک بٌ ہے نسینن
نصلپز

ا ُُچ ْد َپن

کے طمک بٌ ہے نگینن

مـ جٌبٌ ہے بٌبٌ سے تلاسے کٌ فرتنن
ک
ے سے لگٌ لے
اکبر کل تھر اؽ بٌش لیج
ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ
لکھٌ ہلا
ات بٌ ہل اگز

ن قدپز کٌ
ضطف تل

بدى بہیك

جٌبٌ

رنکھٌ بہیك جٌبٌ

ُ
ے کلئی کیلق ىشو اتھٌبٌ ب ہیك جٌبٌ
تل ػ ھ
ذنبھال بہیك جٌبٌ کو ذنبھٌى بہیك جٌبٌ
ُ
جٌرش ضل بہیك ہے تل ؼ بٌ شذ نن اصھٌلے
ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ

1122

ے كالے
بدى ہلا ہر شبؿ غہٌق رنکھئ
ے كالے
تبري میك ضلائی کے نشٌق رنکھئ
ے كالے
ک بٌ یق گتی ہے فلب ت بٌق رنکھئ

ک
ے كالے
ے میك ز بٌق رنکھئ
اکبر کے لیج
بٌبٌ کی نشٌئی ہے

ک
ے سے لگٌ لے
لیج

ے كالے
ے يرؾ ضلاق تھم لئ
اُمّت کے لنئ

٭٭٭٭٭

1121

اے ٌارا نڑیو جواں نہاں ھچو

ْ
اُھكوں ين ھٹْدك اے دىراب ھچو

نوِصا بَ ٌا جيئ ےن وشا ھچو

رجن ھگْو ےھچ رسسر ےن انرب

دے نون دھارس ھگر ھبر ےن انرب

انرب جیوارے رن ٌا شدھارا

ُ
دیهھي ےن ثزیي شالگ پاكرا

ھكايئ ےن برھچي رن ٌا ِگرا ےھچ
ْ
وكت كضاء ےھچ
جيد اؤ ٌوىل ِ
گودي ٌا ىیدا ٌہامں ےن دم ان
ْ
اای ھتا پاےس اے بیٹا مهْا
ْ
ْ
اُھكوں ٌا ایوں بیٹا اُدھارس
ْ
ظامل ھی ےنمت ھبي أ ٌارس

شوں وات پر مه شب يس خفاء ھچو
ُ
ےنمه بالؤس وھاں
شهخو ھتیو ےھچ ٌادر ےن انرب
ےھچ ٌضعرب شب هیاں

اك وار ٌا نيئ دمشَ ےن ٌارا
شیْٕ ٌا ٌارس شْاں

ْ
ثیارے پدر ےن ايپ صداء ےھچ
گودي ٌا ىو اباب جاں

نہیو اے ٹهڑا ٌارا جمس ان
ِدھكالوا شونھي زابں

ھبايئ ےن ھبایو

درای نْارس

ْ
نو ےن ٌںی اپوں ِشاں

1122

در ِد جگر ِو نوےن ِدھكاؤں

پوےھچ جو زیٓب شوں ٌںی واتؤں

مخیٕ ٌا هپْچا بس شا ِٔ واال

فرٌایو انرب دُیا يس چاال

نيئ دل يس بیٹا خیٍٕ ٌا جاؤں
جاؤس ھن شوےئ جْاں

پوھچوں نہاں ےھچ انزسں ان پاال
ھكايئ ےن دل ٌا ِشْاں

اھو خرم شب نہخا ھتا ابمه
ِ
رسيئ ےن شالگ نرات ھتا ٌامت

انرب گیا ھاےئ ھچوڑي ےن عامل

بعد متارا شوں ھوےئ ھتاےس
ابرٔ گال رشػّي ٌا بْدھاےس

ىيئ ےن ىعیْوں شام ٌا جاےس

ْ

جہاں ىگ ےھچ ابيق ا جان حَ ٌا
ْ
الوسےج اِصوں اپْا ُنی ٌا
*****
*****

اےنپ ھبي نرۓی فغاں

نويئ ےن ھن ٌِيےس اٌاں

عزادار شٕ ان حمَ ٌا
رٖےج ؔ
ٌوىل ِو شْےج بیاں
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اً دالمی ربکھ کز اپزكۓ اکبر جٌبدئی
َ
اً دالمی ربکھ کز اپزكۓ اکبر جٌبدئی
اكش آق بٌب ذسر یق جٌئی ہے ىجھ پز جٌبدئی
ہل گتی بہر فرات شكسق شكد ؼ بٌس سے
اكش بٌق سے كاق بؾ ہل گتی رشبٌ کی جٌرش جٌبدئی
سمر نے جٌہٌ بہت شو سے جدا ؼ بٌس ہل
پز نن سمجھٌ جٌبد سے ػھمت بگی کیلق کز جٌبدئی
نے کلق شف میك پسا فٌطمن کٌ تلش ؽیق
ح بکی جٌرش رھلة تھی اكش رب کی جٌرش جٌبدئی
ہلنے ہی ظٌ لع ک بٌ مٌم ضلائی نے ؾركب
ے بٌۓ نن اکبر جٌبدئی
جٌش رف تھی رنکھئ
ے خبربـ اکبر ز بد ىچ بٌش سے
ے تھ
ک ہئ
ح بدش ك ضہراء ىمر  ،ذببر ك شبر جٌبدئی

1124

ُ
ک
م
ملنس کزبال کٌ اجال لق ـ گ بٌ
ىجھکل ؔ
رنکھم لے گ بٌ ظلمٌت میك گل دک بدش جٌبدئی
٭٭٭٭٭
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ے کے ح بٌضً کل اتھٌبٌ ب ہیك آدٌق
ئنئ
ے کے ح بٌضً کل اتھٌبٌ ب ہیك آدٌق
ئنئ
کٌبدھے نن ضلاق ىؿ کل ىبٌ بہیك آدٌق
تھـ پزػھی کٌ کھٌ کے تلق پست بٌ ہے ضلاق ىؿ
بٌبٌ کل بدا رً کے بالبٌ بہیك آدٌق
ذببر ہے ؼ بٌس کٌ غف تھی اتھی بٌضم
م
ق بـ میك کمر تھٌـ کے آبٌ بہیك آدٌق
ے سے نسر کے
لنتی ہلئی پزػھی ہے تلق ذنئ
ے سے لگٌبٌ بہیك آدٌق
ذببر کٌ ذنئ
ے  ،خجٌ ؼ بٌس بہیك ہے
بٌبٌ ہل ا ک بل
ے میك ت مہیك ػھمص کے جٌبٌ بہیك آدٌق
ا نس
م
اب بٌبٌ کی ضلشت علی اکبر نن ل بگی
نن سمخ کے ن طركق کل ھ بٌبٌ بہیك آدٌق

1126

ے
ے مٌق ضطف نن ر نکھ
ے میك نن لے جٌ بئ
خیم
شكۓ گی اگز مٌق تل و بٌبٌ بہیك آدٌق
ؼ بٌس کل

ے آفٌ
رشبٌ سے ُبال لیخنئ
ُ
بنہٌ علی اکبر کل اتھٌبٌ بہیك

آدٌق

ذس تھمؿ کل صہرً نن سجٌنے کی ہل ضلاہش
ُ
اس تھمؿ کٌ پزتُ نن سجٌبٌ بہیك آدٌق
پزہٌف ریك اكش عٌلی فدش بٌ نن ابد ہل
کہ بٌ ہلق ہمیشو  ،نن تھالبٌ بہیك آدٌق
ذببر تل ذببر ہے  ،شكنن اً ذشٌمی
تبري میك ضلاق ىؿ گیلابٌ بہیك آدٌق
٭٭٭٭٭

1127

ت
ت
ک
ن
ھ
ے آ ھمق سے آ نسمكء شو ٌض طر
ے نن ھ
مئ
ت
ت
ک
ن
ھ
ے آ ھمق سے آ نسمكء شو ٌض طر
ے نن ھ
مئ
اتھٌشم ح بٌضً نن تلبٌ ہے رؿ شركش
ے میك کو تھر للنے
ے خیم
اؽ ىش نن ىۓ تھ
اؽ اكش اتھٌنے کل و بداق میك شو اطہر
ے
ے تھ
اکبر نن اتھی آ نسمق شركش نے نن تل نجھ
تھر آ نسمق پزس آۓ اب ق بـ ہلۓ اصغر

جب میك نن شہلنگٌ تٍ  ،ک بٌ جٌؿ دزـ ہلگٌ
ے ذببر ػھکٌۓ شر
نن سمخ کے شكنے تھ
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ت ُ
ک
ک بٌ آس ت بدھٌلق میك کہتی ھی ر ھی ضہراء
ذببر کٌ شم شم کز  ،پزبٌر ہلا ہے گھر
ضلاہر کل کبھی رنکھٌ  ،رنکھٌ کبھی رخبر کل
ل م
ے ق بـ میك شك کز نسر ح بدش
جٌنے گ
ت
ھ
ے ہیك
پزہٌف ریك مللی کے آ نسمق بہیك مئ
نن آ نسمق ہیك شطمت کے مؤمق کے تبیك ضلہر
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

1112

تھی نن ذسرت کو ت مہیك ركلہٌ ت بٌئی اکبر
تھی نن ذسرت کو ت مہیك ركلہٌ ت بٌئی اکبر
لے بالبیك نن تھمتھی صہرا سجٌئی اکبر
ُ
تف ہل بٌبٌ کی ذینن گھر کٌ اجٌى اکبر
ے بٌضكق سے بٌى اکبر
اً ضلاق ىؿ نجھ
ے تف تل میك سم بٌش و بٌئی اکبر
شك تھئ
تعد اتھٌشم پزس  ،ہف سے جدا ہلنے ہل
کیلق بالبیك نن للق  ،بٌبٌ نن فداء ہلنے ہل
کٌش شاہلق میك تبري تھمؿ نجھٌئی اکبر
تبري شرظت نن جگز تھٌـ کے مٌق کہتی ہے
اس صعیفی میك تبرا راغ نن مٌق صہتی ہے
ے رق بٌنے رعٌء تھی اکبر
ے ىجھ
ت ف ضل چ ن ئ

1112

ہ
ع
ج
ل
لشکز اعداء میك ـ ہے لی آنے ہیك
ے تبرً ربکھ کے گھبرانے ہیك
ح بدشي حمل
ے کٌجـ میك لگٌئی اکبر
بد ن طر کے لنئ
ے میك تبرً تبزم لگٌبٌ کس نے
ہٌۓ ذنئ
ُ
اس گھڑي تلش ن طر شو کل رکھٌبٌ کس نے
ُ
ؾرش سے اس گھڑي امدار تل آئی اکبر
ّؔر
ے آۓ ہیك بتی  ،فٌطمن ح بدش شب
لنئ
ے ذسیق اً رلبر
اكش شرہٌنے ہیك تبرً ئنبھ
ہے نن رـ آدزي مؤمق کی نجٌئی اکبر

م
ض
ذس
ن
ـ کٌ ت بٌق سق کے نتی شكلے
شو

ؔ شكلے
ؔپز دشف تلد ك نعٌق سق کے ذسنتی
ُ
كاذسی بٌ کی ہر اؽ جٌء نن عداء تھی اکبر
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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تبري میك تل ضلاق کل و بداق سے ىنے كالے

تبري میك تل ضلاق کل و بداق سے ىنے كالے
ُ
کجھ رپز رـ تل لے لے میت اتھٌنے كالے
ے
گزرف نے تبر کھٌ کے ھمت تل کلئی ر نکھ
شكت بگی نجھ کل رت بٌ اً ًشکزانے كالے
ے بہت ہے ت بٌصیك تبركق کٌ دٌو بٌ ہیك
نج
بٌئی سشا نجٌ لے اً ًشؾ ىنے كالے
تبري ہے شاضنن ہے تلئی ہلئی کمر ہیك
ُ
ے نن اس میك اکبر کل ىنے كالے
تھمکز لگ
ضلر ملت کہو شہی ہے دز کے فرتٍ آ کز
ے و بٌشؽ خیت میك جٌنے كالے
اتمٌق نجھ
گھر بٌش

کل

ل بٌبٌ

اهت

کل

نخسمابٌ

ادالـ پز ہیك اذشٌق اتمٌق نجٌنے كالے

1112

قسمت کے شاذتل پز ذببر ننن طر ہیك
يڑ يڑ کے رنکھ بٌ جٌ و بداق میك جٌنے كالے

ُ
ت
ع
ے كم قتی ھی کھمئی ابتی
رت بٌ سے اتھ گئ

ے شو کل ز بٌنے كالے
ے کزبال میك چنئ
تھ
٭٭٭٭٭
ىحصلص کالـ ۷۳۴۱

ُ
ےگٌ
ضطمی ہے بہت گیسملق كاى نن ا تھ
1113

ُ
ےگٌ
ضطمی ہے بہت گیسملق كاى نن ا تھ
ُ
ُ
ت
ےگٌ
سمبٌ ہے اتھی شاح رىشا نن ا ھ
ُ
ےگٌ
بنہٌ علی اکبر کٌ ح بٌضم نن ا تھ
م
ے آفٌ
انضٌش کل ق بـ سے بال لیخنئ
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ

ُ
اکبر کے شرہٌنے سے چنیب آکے اتھٌۓ
ے امدار کل آۓ
فٌسف کل عدا ري چنئ
ُ
ضبیب کے رىشً ہے کہٌق ہٌتھ ت بٌبیك
ے آفٌ
ؼ بٌس کل سمنے سے رگٌ لیخنئ
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ

1114

ے رصرت
ے تھر ائی بگ
ے میك فدـ آ بک
جلئ
ے رصرت
انضٌش کہٌق ہے ضل پزس کھٌئی بگ
ُ
ے رصرت
کس طرد دزـ بؾ ابہیك لے جٌئی بگ
ے آفٌ
ے سے ُبال لیخنئ
نجلق ہی کل خیم
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ

ے ہیك نن رؿ تھٌـ کے مٌق ئنبھ گتی ہے
ذنئ

ک
ے میك ز بٌق ئنبھ گتی ہے
اکبر کے لیج
َ
پزػھی کی ائی ہٌۓ کہٌق ئنبھ گتی ہے
ے آفٌ
ممکق ہل تل ن طركق کل نجٌ لیخنئ
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ

1115

َ
گ
رش پز ہے بہت رپز سے ھبراۓ نن ضبیب
يرنے کی خبر کل کہیك سق بٌۓ نن ضبیب
ے سےنکـ آۓ نن ضبیب
شر بیٹ کے خیم
ے آفٌ
ے میك ػھ بٌ لیخنئ
اس ضطف کل ذنئ
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ
م
تھر آة کل نن جٌبد سی ضلشت نن ل بگی

ُح
م
س
ب
ل
نن ن نن بٌبٌ کی ز بٌہت نن گی

وبداف َبال

م
ب
ل
خبز سے فرػت نن گی

ے آفٌ
کجھ اكش اتھی ادؾ بہٌ لیخنئ
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ

1116

مٌق بہیل کل تھی ت بٌم کٌ اشمٌف بہت ہے
ىسے نن جلی آبیك ہے اٌکٌف بہت ہے
ئی بٌ ہے سشا رپز کٌ مہمٌف بہت ہے
ے
ركلہٌ علی اکبر کل ت بٌ لیخنئ
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ
آفٌ

ُ
تلئی ہے کمر تلش ن طر اتھ بہیك دک بٌ
ُ
ابدھ بٌش ہلا شدؾ ىمر اتھ بہیك دک بٌ
ُ
ُ
ہر بٌش اتھٌنے ہیك مکز اتھ بہیك دک بٌ
ے آفٌ
ے سے لگٌ لیخنئ
میت ہی کل ذنئ
ُ
ےگٌ
تبري ہے ضلاق ىؿ کٌ ىشو نن ا تھ
٭٭٭٭٭

1117

م
ذسیق ق بـ میك نن نکٌشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے
م
ذسیق ق بـ میك نن نکٌشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے
ُ

اً مبرً رلبر مبرً رىشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے

کہٌق ہل آكاض رك اً اکبر  ،میك لسکھڑابٌ ہلق کھٌ کے تھمکز

ابدھبرا آنکھمق میك غف کے مٌشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے

اً مبرً تلش ن طر کہٌق ہلق اً مبرً شدؾ ىمر کہٌق ہلق

ے صہٌشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے
ت مہیك تل تبڑي کے تھ

ذینن سے ز بٌق لیٹ گ بٌ ہے اكش کلیحن پزػھی سے کِ گ بٌ ہے
ہے رؿ سے جٌشي لہل کے رھٌشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے

1118

ت
م
ت
ذ
ے سے کل ئی بٌ
لہل نن ھف جٌۓ ضطف رؿ کٌ  ،لگٌ للق نئ
میك رشر لے للق سبھی ت مہٌشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے

ے سے لگٌ لے اً ىؿ ركلہٌ ت مہیك ت بٌ لے
اتھم کو مٌق ذنئ
ہل تلشً اشمٌف رؿ کے دٌشً کہٌق ہل اتھٌشم دٌؿ كالے

ؔ لٍ پز رعٌء بہی ہل  ،کو بٌ ق بٌهت نن ذیػ ریك ہل
ذشٌمی
ُ
ُ
ب
ب
تل ا کی جدهت میك رف گراشً تل ا کی جدهت میك رف گراشً
٭٭٭٭٭

1122
جب ىشو نسر کل

جب ىشو نسر کل

ُ
اتھٌبٌ ذسیق نے

ُ
اتھٌبٌ ذسیق نے

ے سے لخت رؿ کل لگٌبٌ ذسیق نے
ذنئ
آنکھمق سے نجر ادؾ بہٌبٌ ذسیق نے
ے میك آکے عـ نن ىجٌبٌ ذسیق نے
خیم
تبر الف جگز نن صعیفی میك کھٌۓ ہیك
میت ضلاف ىؿ کی ہف لے کے آۓ ہیك

لل صہر

بٌتل

ے نسر کل ذنبھٌؿ لل
ا بئ

آنکھمق سے تلش ذسف کل تھر ربکھ تھٌؿ لل
اشمٌف ضل ہے رؿ میك شراشر نکٌؿ لل
صہرا تھی شر نن بٌبده لل آنجـ تھی زھٌؿ لل
نن جٌؿ رب ت بٌق کزك ضاش ك دشتنن سے
مہ بدي لگٌۓ آ کے نن کہو رك ظکینن سے

1122

ے آۓ
کبراء کدھر کے ت بؾ پزارش سے لنئ
ُ
مبرً نجٌش كالے کل ؿش سے کلئی اتھٌۓ
َ
کہو رك اؼی کٌ آدزي ربداش ربکھ جٌۓ
ضبیب کے بٌضكق تھٌـ کے ىسے نن کلئی آۓ
سمجھٌ رك تلش ؽیق کل تھر ربکھ تھٌؿ لل
ے سے پزػھی نکٌؿ لل
لخت جگز کے ذنئ
نن سق کے اہـ بیت میك ىخسر ہلا ؼ بٌق
ے سے ت یی بٌق
ركصي ضلاس دٌس طو خیم
ًص بد نن شو نے ىش ل بٌ ري نضد نعٌق
میت نن گز کے بٌتل نن کزنے لگی ت بٌق
کس نے و بٌ ربٌ مبرً بٌـ ك نشٌف کل
کس کی ن طر لگی مبرً کسبـ ضلاف کل

1121

ئ ی بٌ

ت بٌل

آح سماشي

کدھر

گتی

ئی بٌ كم ضکـ جٌبد سی متی میك مـ گتی
ئی بٌ ز بٌف ظلف جگز
ئی بٌ ت مہٌشي

ے
بٌ لئ

سے

گرش گتی

كالی نن ير گتی

گز شات کل نن آل گے ٌض طر شہلبگی میك
کس سے

ت بٌل آح کہٌئی کہلبگی میك

اکبر ہمٌشً جیق کی ضلشت ت بٌ کے جٌل
ے ابتی ز بٌ کے جٌل
اؽ بٌش تھر عدا ىجھ
كاشي رلہق تل ت بٌم کے گھر میك ببھٌ کے جٌل
بہبر تل نن ہے جٌؽ میك ىجھ کل ػھ بٌ کے جٌل
ہے ہے پزاۓ رنس میك ػھمنے ہل دٌتھ سے
ے ہٌتھ سے
ے ا بئ
متی نن مٌق کل رً گئ

1122

شو نے کہٌ تل کلف ہے اً غف کے نی بلی
ُ
نن سق کے اپزا گھمصً سے كم يرر بٌ كفٌء
کی ؾرض میك ہلق جٌرـ اكىر ٌضطفی
ت
اكش دٌم جلب نے ھیجٌ ہے آگٌم ہے جدا
ے
رت بٌ ہے جٌف ضکـ بیمبر کے كا س ط
ُ
ت
ے
ے ہیك اکبر کے كا س ط
کجھ نحمو اس نے ھیج

شك کز کہٌ امٌـ نے مبرا اکبر تل ير گ بٌ
ے كاى غہٌق سے گرش گ بٌ
نحقم کٌ لنئ
بٌبٌ سے آح ػھمث کے رارا کے گھر گ بٌ
ے پزبٌر کز گ بٌ
تبري میك كم ضلاق ىجھ
ے میك عـ سمش ك صیق کٌ
ذی بٌ ہے ضل تل خیم
ُ
مٌتف نن ہل شہٌ ہے اسی تلش ؽیق کٌ

1123
َ
ركلُ ہمٌشي لِ گتی اتھٌشم دٌؿ کی
ُ
ے میك ا س تل بہٌؿ کی
میت پسي ہے خیم
ضلق میك تھري ہے ضکـ مبر ً ضلش حمٌؿ کی
دٌري تھی ہلنے بٌئی نن بٌتل کے ىؿ کی
تل دٌم جلب سے جٌکے نن اطہٌش ک جییل
اف نحقم نن تل فٌنحن اکبر کٌ

٭٭٭٭٭

ر جنیل

1124

ضبیب نے

کہٌ

شك کز

اشمٌف نکٌللبگی

ضبیب نے

کہٌ

شك کز

اشمٌف نکٌللبگی

اشمٌف تھرً رؿ سے میك تبري بال للبگی
آل غہرم

و بداق سے سشا

ے
ىجھ

رکھالل

ے جٌبٌ جب ركلہٌ ت بٌ للبگی
تھر شف کل جل
ضلر بٌبده کے ہٌتھمق سے رنکھمبگی تبرا صہرا
ُ
اس جٌبد سے مکھڑً کی اس كقُ بالللبگی
َ
ک
ک
ن
رش نن ہلق ھڑي ت بٌشً آ ھمق کے مبرً بٌشً
آ جٌل

علی

اکبر

ے
ذنئ

سے

لگٌ للبگی

1125

ُ
ُ
تف گھر کے اجٌلے ہل بٌبٌ کے رىشً ہل
ہف ضلشت

بنعمبر

آل

میك

بال للبگی

اب گھر سے نکلتی ہلق و بداف میك جٌئی ہلق
ے ہل اگز ىجھ سے میك آکے و بٌللبگی
شك تھ
گھمصً سے گزً کیلق کز ک بٌ کھٌئی ز بٌق رؿ پز
ے سے میك آکے نکٌللبگی
پزػھی تبرً ذنئ
م
ے میك اگز آبٌ ق بـ سے تبرا
خیم
ے
میك ا بئ

ىشو

ک
ے کل کس طرد ذنبھٌللبگی
لیج
ُ
اتھیگٌ

ىشو ہے پزاپز کٌ
بٌبٌ سے نن
ُ
ے كالی ہلق گلري میك اتھٌ للبگی
میك بٌ لئ
٭٭٭٭٭

1126

دٌم کل اکبر کٌ ىشو مـ گ بٌ
دٌم کل اکبر کٌ ىشو مـ گ بٌ

شرذ پزػھی میك کلیحن مـ گ بٌ

ے اکبر کی میت پز ذسیق
آ گئ

تھمکزیك کھٌ کھٌ کے شضنن مـ گ بٌ

ے
میت اکبر اتھٌنے کے لنئ

شو کل ضبیب کٌ صہٌشا مـ گ بٌ

تھر علی اصغر کی بٌر آنے لگی

مٌق کل تھر پزبٌر ػھمى مـ گ بٌ

ے
تبر کھٌکے ريق اصغر ہل گئ

جٌؽ میك فرآف کٌ بٌشم مـ گ بٌ

تبر سے ًشؾ ظکینن ػھد گتی

ے کٌ شضنن مـ گ بٌ
بٌئی کل بہئ

ہٌۓ رت بٌ خیف تلق اشمٌق ہلۓ

مٌق کل اکبر کٌ ح بٌضم مـ گ بٌ

کزبال میك تھمکزیك کھٌنے کے تعد

ُحر کل آدز ضؼ کٌ شضنن مـ گ بٌ

٭٭٭٭٭

1127

ذ ببر

ذ ببر

کی

کی

عداء تھی  ،اکبر سشا تھہر جٌ

عداء تھی  ،اکبر سشا تھہر جٌ
تبري لے للق میك بالبیك  ،تھر ىزلے نسر جٌ

ے آح بؾ ہے میك نے پسھے بٌض اتھٌ کے بٌى
نجھ
ے کس ضبٌق سے  ،مبرً گلشو و جگز جٌ
کہلق کیس
تبري جٌبد سی نن ضلشت کل پزس نن جٌلق ئی بٌ
مبرً رؿ میك تل طمٌ جٌ  ،مبري شكد میك اپز جٌ
تل ذینن ٌضطفی ہے  ،تل نشٌف يرنضی ہے
بہی ركتلق ہسی بٌق ہیك  ،تبرً دٌتھ تل جدھر جٌ
ے لگٌ للق  ،تبري تھر ن طر ابٌشكق
ے تھر گل
نجھ
ےُؔپزي ن طر جٌ
کہیك رسمیلق کی نجھ کل نن لگ
ے آح ىجھ سے مٌنگٌ  ،مبرً شب نے ضؼ کی جٌطر
نجھ
ے ضؼ کے بٌـ پز جٌ
لل فداء میك کز شہٌ ہلق  ،نجھ

1128

اً اتھٌشم دٌؿ كالے تبرا شب تبرا ىجٌلظ
تبرً دٌتھ ہیك رعٌبیك  ،تبري مٌق کی نے س طر جٌ
ت
ب
ھ
ے گی پزػھی  ،تبري مٌق پسة ا گی
ے جب ل گ
نجھ
ے ہلگی ک بٌ خبر جٌ
تل تل جـ نسیگٌ ئی بٌ  ،نجھ
ضل گزكگے ضطف کھٌ کز  ،نن اتھمگے تعد ئی بٌ
ے کجھ اپز جٌ
تبرً مٌق کے بیق نجھ پز  ،نن کز ت بگ
ے کس کی آشضك میك  ،کو ضلاق نسر تھی ػھمبٌ
چنئ
ے ہیك  ،تبرً مٌرش ك بدش جٌ
ے شم گئ
اب ا ک بل
جدا كم جگو رکھٌۓ  ،غہٌق شو کٌ لعـ سمبٌ
ے بٌ يرار کز رً ضل ہے دٌم نجر ك پز جٌ
نجھ
ساکزم رعٌء ہے شہیك عٌلی فدش بٌقی
بہی ؔ
ُ
ے ہل نطبب اف پز تل فداء نن جٌف کز جٌ
نجھ
٭٭٭٭٭

1132

ک
ھ
فلب نسر سے مللی پزػھی نن نیچ بٌ
ک
ھ
فلب نسر سے مللی پزػھی نن نیچ بٌ
ک
ھ
تھٹ جٌبیگٌ کلیحن پزػھی نن نیچ بٌ
ُ
اهت کی نے شؼی سے گھٌبـ ہے رؿ اتھی
ک
ھ
پسه جٌبیگٌ نن عدمو پزػھی نن نیچ بٌ
لی بٌ ہلا ہے تھـ سے اکبر کٌ رؿ جگز
ُ
ک
ػ
ابلیگٌ ضلق کٌ رشبٌ پز ھی نن ھنیچ بٌ
مٌبٌ امٌـ ضؼ ہل ل بکق بدش تھی ہل
ک
ھ
جٌق سمض ہے نن لمحن پزػھی نن نیچ بٌ

1132

تَ تَ ت بؾ شہے ہیك آ نسمق ضل آبکھ سے

ک
ھ
ہلگٌ ضمیك میك لزضم پزػھی نن نیچ بٌ

ہمرام تبرً گزبٌ خیت میك ہے بیلؿ
ک
ھ
مٌرش کل ہے ابدنشو پزػھی نن نیچ بٌ

ہل ادؾ بٌش راعی دمحم تل خیت ہے
ک
ھ
سق کز حمٌلی تلعن پزػھی نن نیچ بٌ

*****

1131

کزبال دٌم کل اکبر کٌ ح بٌضم نن رکھٌ
کزبال دٌم کل اکبر کٌ ح بٌضم نن رکھٌ
ے کٌ کلیحن نن رکھٌ
اس صعیفی میك تل ئنئ
ُ
ُ
کلف اتھٌبیگٌ اتھٌئی ضل پسي ىش
ُ
ؔ
ل
شؽ سشا كقُ تلُؔپز رشر نن محن نن

نسر؟
رکھٌ

ننن طر شف میك ہیك ؼ بٌس کے ضلق کے ت بٌسے
ے ئی ئی ظکینن تبرا کلضم نن رکھٌ
ہل دک
َ
م
ت
ُؔ
ب
ے ق ـ میك ذسیق
ّؔت ا ھی لے جٌئی بگ
بہر خخ
کہل ضبیب سے پست بٌ ہلا نحن نن رکھٌ

1132

ے ظکینن نے کہٌ
للث کے بٌبٌ نن آئی بگ
ُ
سك الچ بٌد شؽ سشا و بداف کٌ شضنن نن رکھٌ
ے ذببر
ضل رعٌء کزئی ہے كم کز کے شہی بگ
س نح کزبٌ ہے تل کز  ،سمر تل جرنن نن رکھٌ
ؔ

ُؔ
ک
ھ
ے بٌلق امٌـ
طمؼ ك تبڑي میك ہیك جٌشكق نن ل
رار بیمٌش کل ظٌلف رً  ،تلق تبزم نن رکھٌ
*****

1133

کزبٌ ہے ؾزاراشكق تلعن علی اکبر کٌ

کزبٌ ہے ؾزاراشكق تلعن علی اکبر کٌ
ہے آدزي رت بٌ میك لمحن علی اکبر کٌ
آگٌم بہیك بٌتل نیشٌۓ ًسیعت سے
کزئی ہے رعٌء شك کز ذببر کی دزهت سے
جلدي سے رکھٌ بٌ شب صہرا علی اکبر کٌ
ت باللق میك ک بٌ ضبیب كم رشر تھرا من طر
ُ
ت
ػ
ج
ال ھی ہلئی پز ھی ھی تھٌ ضلف میك پز رلبر
ُ
ع
اس جٌؿ میك رنکھٌ ہے ذینن لی اکبر کٌ
ضلر ملت کی آنکھمق میك ادکلق کی لکبریك ہیك
رؿ كاللق سشا سمضل مللی سے صعیفی میك
کس طرد اتھٌ ہلگٌ ىشو علی اکبر کٌ

1134

ُ
اس كقُ شو ریك کل ؼ بٌس رىشو رك
ممکق ہل اگز ضبیب تھٌئی کل صہٌشا رك
ہے رؿ نن بہت گہرا عدمو علی اکبر کٌ
کس طرد ذنبھٌلیك ہف رؿ ات بٌ شو عٌلی
کھمبٌ ہے ضلاق ئی بٌ آعلش ہلئی جٌلی
اب کس سے کزیك بٌتل دکلم علی اکبر کٌ
ے مللی
اتھٌشم پزس مٌق نے بٌى تھٌ ذس
کس طرد کزكق اكػھـ ن طركق سے اسے مللی
تھملے بہیك تھمللبگی غہرم علی اکبر کٌ
مؤمق کی جدابٌ تل مقیلؿ رعٌء کزبٌ
م
ض
ن
ـ
ملىبٌ

کی تل طمؿ ن قٌء کزبٌ

ے نن رؿ عدًو علی اکبر کٌ
رت بٌ ہے نجھ

1135

ے تھی غف مٌم میلش کٌ
کزنے ہیك فر سئ
پز ضلش کزك مٌتف ہف ضکـ بیمبر کٌ
شو ذیػ ہدي کل رك پزشو علی اکبر کٌ
ے
ؔ ہر رؿ شك شك کے رعٌء مٌ بگ
اس كقُ فجر
ے
سجدً میك ػھکٌ کز شر نس کزب ك بالء مٌ بگ

رکھال رً م قدش اب شكضن علی اکبر کٌ
٭٭٭٭٭

1136

1137

کلیحن مٌق کٌ
کلیحن مٌق کٌ

رؿ

پسبٌ شہٌ ہیك

رؿ

پسبٌ شہٌ ہیك
علی

کٌ

اکبر

آ شہٌ

ىشو

ہیك

ے
ے نے مٌق آئی ہے لنئ
رش خیم
ھجلـ

ت بٌس رؿ پسبٌ

شہٌ

ہیك

تھمتھی ئی بٌب ہیك بہبیك ہیك ٌض طر
ے
جگز ذنئ
نن تبري

اكش

ے دٌم
ا ک بل

ہیك

نن

ىش

میك پسبٌ جٌ شہٌ

ہیك

ضلائی

فلؾ شركش کل ک بٌ رکھال شہٌ ہیك
ے
گزر نج

اكش

ضلاق کٌ تلق ح بٌضم آ شہٌ

ہیك

ے کے اب ا کبر غہٌق میك
بہیك ش ہئ
جگز

کٌ

ضطف

نن

ت بال شہٌ

ہی ك

1138

شكکی ہے دٌنس ھجکی آ شہی ہیك
ہے كقُ پشع نن رؿ گھبرا شہٌ
ے رؿ کٌ م طلب
تھمتھی سے مٌق سے ا بئ
ادٌشك میك ت بٌ بٌ

جٌ

شہٌ

ہیك

جلل اًؔمٌہرا شكضے نے شو
تبرا

ے
مللی نجھ

٭٭٭٭٭

بللا شہٌ

ہیك

1142

کہتی ہے بٌتل ابدھبرا ہل گ بٌ
کہتی ہے بٌتل ابدھبرا ہل گ بٌ

مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

ے رھلبذً اً مٌق فٌطمن
آل ملک

مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

ے ہف
تھی ت م بٌ ىؿ کل ت بٌہی بگ

ے ہف
رھلـ سے گھر میك رلہق ىئی بگ

بٌ علی کیشٌ سیف نن ہل گ بٌ

مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

شر نن صہرا ىزلے بٌبدھٌ بہیك

رامق رلہق اتھی تھٌمٌ بہیك

ے كپزانے میك ببھٌ ہل گ بٌ
کیس

مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

رً عداۓ ىزلے مٌق کل سشا

آلكبگی میك ركص کے اً مو ل قٌ

نجھکل مبرً رلزبٌ ک بٌ ہل گ بٌ

مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

مبرا اشمٌق رؿ ہی رؿ میك شم گ بٌ

جٌؽ نن کزكث بدؿ کے شم گ بٌ

ے نن تل سم گ بٌ
کھٌ کے پزػھی ذنئ

مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

1142

مٌق کل آکے ربکھ لے تل اؽ ن طر

ير نن جٌۓ مٌق تبري تل شطف کز

ے ک بٌ ہل گ بٌ
کجھ بہیك ذی بٌ نجھ

مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

م
جٌبد سی ضلشت ل بگی اب کھٌق

ے تھمل بگی تبرا نن غف ت بٌ
کیس

تعد تبرً جٌؽ چی بٌ ہل گ بٌ

مبرا اکبر کزبـ میك کھم گ بٌ

٭٭٭٭٭

1141

گل جنتی ہے علی اکبر کی عداء کٌتلق میك

گل جنتی ہے علی اکبر کی عداء کٌتلق میك
سمۓ و بداف فدـ تبز پسھٌنے ہیك ذسیق
تھٌـ کز ابتی کمر شف میك ضل جٌنے ہیك ذسیق
ے جٌنے ہیك ذسیق
يڑ کے رشبٌ کی طرػ رنکھئ
آئی آكاض نن شف سے کو مدر کل آبیك
ے میك لػیك تبزم لگٌنے ہیك ذسیق
مبرً ذنئ
کجھ رکھٌئی بہیك رت بٌ ہے كولش غف سے
ے ہیك کبھی تھمکزیك کھٌنے ہیك ذسیق
کبھی جلئ

شر

و بداف

ب
ے
ہ جیئ

ہیك نخسف پز

تف

ے کل بٌنے ہیك ذسیق
ضلف میك زكبٌ ہلا ئنئ
ے کی ئیشٌئی ك شذشٌش ك ن طر
ضلـ کز ئنئ
ے ضاتلق کے صہٌشً سے ببھٌنے ہیك ذسیق
ا بئ

1142

م
ے کے ن طر آئی ہے ق بـ کی ضمیك
بٌش ذنئ
ضطف سے ہٌتھ ضل اکبر کٌ ہ بٌنے ہیك ذسیق
ے ہیك کو ت مہیك ک بٌ ہے رکھٌئی رت بٌ
تل ػ ھ ئ
کجھ ضبٌق سے تل کہل ادؾ بہٌنے ہیك ذسیق
ے ہیك یق ذبط بتی
کھمؿ کز آنکھیك نن کہئ
ے آنے ہیك ذسیق
بیچیق ىجھ کل ن طر دٌ مئ
فٌطمن اكش

علی  ،بٌبٌ

بتی

اكش

ذسق

ىجھ کل کلپز کے ک بٌشً كم بالنے ہیك ذسیق

ُ
ت
کہٌ شو نے کو ابہیك مبرا ھی رً رت بٌ ت بٌـ
ُ
ت
بٌس اف کے ا ھی ح بد لمجلق میك آنے ہیك ذسیق
بٌة کی گلر میك رـ تلص ربٌ اکبر نے
راغ اؽ اكش جدائی کٌ اتھٌنے ہیك ذسیق
پسا اشمٌف تھٌ دٌري کٌ ت مہٌشي رؿ میك
اتھم اً ىؿ ت مہیك ركلہٌ ت بٌنے ہیك ذسیق

1143

كاۓ اقسمس کو تھر صعػ کے اس عٌلف میك
ے کٌ ىشو تھی اتھٌنے ہیك ذسیق
تل ضلاق ئنئ
ہٌۓ اتھٌشم پزس كاى تھی رت بٌ سے گ بٌ
آکے خیمن میك دزـ کل نن ز بٌنے ہیك ذسیق
کٌـ آت بگی رـ پشع ضل مؤمق کل رعٌء
ُ
ے اب سجدم نجٌنے ہیك ذسیق
اس رعٌء کے لنئ
راش کے تھی
ے غف ك آىـ ؾزاؔ
ركش ہل بگ
ے غف ضلاشكق کی بگسي کل ت بٌنے ہیك ذسیق
ا بئ
٭٭٭٭٭

1144

م
ىش اکبر نن شر کل ػھکٌۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
م
ىش اکبر نن شر کل ػھکٌۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
ُ
م
کلف ىش ضلاق کل اتھٌۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
ُ
ت
ق بـ ؼ بٌس سے ہے کمر طف  ،اس نن علف ك دمحم کٌ ھی غف
م
ک بٌ ضمٌنے نے ہیك ظلف زھٌۓ ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
بہیك ؼ بد اہلل فٌسف ك ؼ بٌس کس کی مللی کزً اب تھال آس

م
بہیك کلئی کے اب بالۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك

ے ہف ضکـ طو بیمبر
ػھد گ بٌ ہٌۓ ذیننء اکبر  ،ضل تھ
م
ضطف رلبر کے نن رکھٌۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
ے ہل اً ئی بٌ ک بٌ من طر ،کہٌ آۓ ہیك بٌبٌ ك ح بدش
ر ک ھئ

م
فٌطمن اكش ذسق شب کے دٌۓ ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك

ے ہیك تلق علی سے كم شركش
گلر میك لے کے ىشوء اکبر  ،کہئ

م
کہ بٌ بٌبٌ سے اً مبرً جٌۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك

1145

ے ہیك آ نسمق
ے ہیك بٌ ہر سمق  ،اكش آ نکھمق سے بہئ
اؽ ن طر ر کھئ

م
ے میك عـ ىجٌ ہٌۓ ہٌۓ ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
خیم

آل فٌطمن آل اً ح بدش  ،آل بٌبٌ اً دٌ نع ىخسر
م
کلئی امدار کل اب تل آۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك

ک
ھ
ج
ج
ج
ے لخت گز کے گز سے
ے ذینن شو گز سے  ،ا بئ
ے نیج
کیس

م
کیلق نن اشض ك طمٌ تھر تھراۓ ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك

بدلے بٌئی کے تبر ہے کھٌۓ  ،ھیشلیلق كالے مللی کے جٌۓ

م
کلف صش مٌم کی پزتُ ت بٌۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
بہیك ؼ بٌس

عٌضي ـطیلر  ،اكش ہے سجٌر بیمٌش ٌض طر

م
کلف گھمصً نن شو کل ببھٌۓ ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
ُ
ذس حبیك سے ؼ بٌ لے ز بٌشً ،اس نن ببھر لعنیل نے مٌشً
م
ے ظلف کے بٌرؿ ہیك ػھٌۓ ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك
کیس
ے ہیك اب نگہ بٌف ہے شب
رنکھکز اؽ ن طر سمت ضبیب  ،کہئ

ػ
م
ھتی جٌت بگی ضبیب شرابیك  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك

1146

طمؿ ذیػ الہدي کی ن قٌ ہل  ،جب بلؾ نن ذسنتی ؾزا ہل
م
کہو کے نن ہمکل مٌتف کزاۓ ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك

ُ
شو کی ضہبر ارا پز فدا ہے  ،ذسر دٌ ابؾ ہلبٌ ت بٌ ہے

م
جب نن مللی دمحم ز بٌۓ  ،مللی ق بـ میك بنہٌ کھڑً ہیك

٭٭٭٭٭

1147
ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك
ُ
ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

مٌق کل نن رؿ کٌ بکسا رکھٌل بہیك

م
تھہرك ذببر ق بـ میك جٌل بہیك

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

دٌم بنہٌ ہے کلئی صہٌشا تل رك
ُ
قبر میك فٌطمن کل شىل بہیك

صبر کی کستی کل اب ک بٌشا تل رك
ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

ہل گتی طف کمر تھٌئی ؼ بٌس سے

ے کی ظٌقُ بہیك بٌس سے
اب تل جلئ

بالل بہیك

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

ضطف گہرا ہے تبزم نکٌلل کلئی

ىش اکبر

ػھ بٌلل کلئی

بٌة کل ضلف ات بٌ رکھٌل بہیك

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

ضلف نے ىؿ کز ري ہے اکبر کی ىش

جب ن طر آئی شركش کل رلبر کی ىش

رکھٌل بہیك

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

ے بٌبٌ
ا بئ

تللے ذببر

کل اکبر

تبزم

کی

ہلل

1148
مبرا اکبر بیمبر

کی نصلپز ہے

ُ
رؿ بتی ٌضطفی کٌ رکھٌل بہیك

اس کی فربٌئی فرآق کی نمسبر ہے
ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك
ُ
ت
ے آة سے
نن ؾركشي بہیك ىش ا ھ

ے
ات بٌ نس ہے کو اکبر ضلاق جـ نس
ُ
اس صعیفی میك نن راغ اتھٌل بہیك

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

ے
ئی بٌ ابؾ ابؾ کز کے سبھی جـ نس

ے
ؾرػ ػھملے میك اصغر علی شم گئ

فدـ زگمگٌل بہیك

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

ے
تف جلل آگے ہف جلد ہی آئی بگ

ے
ؾرػ اصغر کی میت کل رق بٌئی بگ

نن تل ہے امیجٌق گھبرال بہیك

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

جگز ير گ بٌ

لل نن ضبیب کٌ تلش ن طر ير گ بٌ

ے میك ىل بہیك
ىش اکبر کی خیم

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

آدزي رـ

بٌتل

جالئی لخت

1152
مٌق کل اشمٌق تھٌ ركلہٌ ت بٌلبگی میك

کزبال جٌکے دٌري شجٌلبگی میك

جٌؽ میك مٌو بٌ کل مالل بہیك

ىش اکبر ضلاق ہے اتھٌل بہیك

٭٭٭٭٭

1152

و بداق میك نے س طٌء علی اکبر کی ىش ہے
و بداق میك نے س طٌء علی اکبر کی ىش ہے
ے کھمۓ نسر کی بالش ہے
بٌبٌ کل ا بئ
لخت جگز کے راغ سے رؿ بٌش بٌش ہے
ُ
آنکھمق سے سمػھ بٌ بہیك غہرم اراس ہے
راغ نسر سے غف کی گھ بٌ رؿ میك ػھٌئی ہے
آنکھیك تل ہیك پز آنکھمق میك ئی بٌئی بہیك ہے

تللے

ذسیق

مبرا ـطیلر

لے کز شضا ت بٌ

کدھر

گ بٌ

علی اکبر کدھر

گ بٌ

کس جٌم نن كم پست بٌ ہے تللل کدھر گ بٌ
ضبدم تھی ہے کو عدمو غف سے گرش گ بٌ
تھربٌ ہلق ہر جگو رھلبذك کہٌق میك آبکل
ًصکـ میك ک بٌ نن ئی بٌ ذنبھٌللگے بٌة کل

1151

ہلئی ہے رؿ میك بٌة کے نس نن ہی ت م بٌ
آۓ ضلائی کٍ كم ضلاق لعـ ہل مبرا
مٌق کی يرار ہلئی ہے کٍ لعـ ہل ركلہٌ
کٍ آۓ كم رف رنکھمق میك فرضبد کٌ صہرا
ے مل بٌ ہی بہیك ہے
میك ک بٌ کزكق ئی بٌ  ،ىجھ
اب کس کی کزكق دٌري کو ئی بٌ ہی بہیك ہے

ے
ئی بٌ ضلاق ک بٌ تھٌ ک بٌ يرنے کے كا س ط
ے
ے شتُ نن سمنے کے كا س ط
بٌى تھٌ نجھ
ے
ے کے كا س ط
تبزً کی تلؽ تھی تبرً ذنئ

ک
ے
ے کے كا س ط
پزػھی بتی تھی تبرً لیج
اکبر عدا رك اب نن کزك ہف سے رؿ لگی
ہے جٌؽ تبرً تعد نن بٌبٌ کی ضبدگی

1152

اشمٌف

تھٌ

تل

مبرا

ح بٌضم اتھٌبیگٌ

ے میك ىبیگٌ
ىشو مبرا نن يرؾ تل خیم
اب کلف مبري ىش نن شكنے کل آبیگٌ
اب کلف ئی بٌ

قبر میك ىجھکل دالبیگٌ
ُ
عٌبد نجٌ ہے اس میك تل ظٌقُ سشا بہیك
میك ہلق اک بال کلئی مبرا آشرا بہیك

آكاض

ے میك اکبر
آئی ا بئ

کی بٌ گہٌق

ے بہٌق
بٌبٌ اجـ فرتٍ ہے اب آ بئ
ے کز للق میك ربداش آنکٌ
يرنے سے بہل
ے غہرم ح بٌب کٌ
اب جلد سے رکھٌ بئ
ضلشت بہیك ہے کلئی مبرً رؿ کے جیق کی
ے ربکھ للق ضلشت ذسیق کی
يرنے سے بہل

1153

آكاض

کی

ے
جل

طرػ

ذ ببر

بٌملش

ے کل تھر سے ربکھ لے نےبٌب تھٌ جگز
ئنئ
ے نسر
ے مل
نے تلش آنکھیك ہل گتی کیس
ے صہیشٌم نجر ك پز
ے جلئ
ے جل ئ
گزنے تھ
رشبٌۓ ضلق میك زكب شہٌ ہے ضلاق نسر
آنکھمق سے سجھ بٌ بہیك جٌۓ کہٌق بدش

بٌبیك کزي تل رؿ شو كاى کٌ تھر آبٌ
بٌبٌ

کل

ات بٌ

لعـ

پست بٌ

ن طر

آبٌ

ضطمی جگز سے بٌة نے تبزم ضل ہ بٌبٌ
تبزً کے دٌتھ دٌتھ کلیحن نکـ آبٌ
ؿش آ گ بٌ ضمیك نن گزً ز بد سي جٌم
ے کٌ کلیحن
تبزً کے دٌتھ ربکھ کے ئنئ

1154

ے ذسیق
ىشو ضلاق نسر کٌ اتھٌ کز جل
ے ذسیق
تلش ن طر کل رؿ سے لگٌ کے جل
ے ذسیق
ے کٌ ضلف منن نن لگٌ کے جل
ئنئ
ذ
ے ذسیق
ے تھمکزیك کھٌنے جل
گزنے نبھلئ
بٌتل

کل

ات بٌ لعـ رکھٌبٌ ذسیق نے

ہٌتھم سے تھر کلیحن ػھ بٌبٌ ذسیق نے

٭٭٭٭٭
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ے لگٌ لے
ے مٌق گل
مبرً ىزلے ارھر آ نجھ
ے لگٌ لے
ے مٌق گل
مبرً ىزلے ارھر آ نجھ
ے تلق نن ػھمص کز جٌ اً اتھٌشم دٌؿ كالے
ىجھ

تبري ت بٌس مبرً اکبر مٌق کس طردُؔنجھٌۓ
ت
ّؔسر بہیك بٌئی ضل بالۓ
رك تلبد ھی نی
سمکھی ہلئی ضبٌق میك کہیك پس نن جٌۓ ػھٌلے

اشمٌف رؿ میك تھٌ نن تبري دٌري میك شجٌلق
اكش جٌبد سی رلہق کل ئی بٌ میك گھر میك ىلق
ے بٌلے
ے بٌضكق سے تھ
ے کل نجھ
ک بٌ نن رف کے رنکھئ
تبري اؽ ہیسی نن ئی بٌ مبري جٌف كاشي كاشي
ے گی تبري مٌق نن ؾرب کٌشي
تھال کس طرد صہ
ے لػیك جب نجھ پز سیف کے تھٌلے
کو جالئی بگ
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ے فراش آۓ
رؿ کل تھمتھی کے ئی بٌ کیس
ضبیب تبري فراقی سے ربکھ ير نن جٌۓ
ُ
مبرً رؿ کے جیق آ جٌ مبري آنکھمق کے اجٌلے
ے ہی ك
علف ك دمحم فٌسف ؼ بٌس جـ ر بئ
ے ہی ك
شام جدا میك رب نے فربٌف شر کنئ
ُ
شركش ہیك ئی بٌ بنہٌ ابہیك کلف اب ذنبھٌلے
ؔؔ
ہے ذینن ٌضطفی تل تل بتی کی ہے نشٌئی

اكش يرنضی

کی

ئی بٌ

تھر تلش

تل ضلائی

رؿ فٌطمن کے رلبر تلق نن بٌة سے شضاء لے
ے ہ یك
ے ہف ركش ہل گئ
ئی بٌ كطق سے ا بئ
ُؔ
گ
ک
ے ہی ك
اكش لسق بتی کے گـ یق میك ھم گئ
ُ
بنہی کلی ہے اصغر آ کز اسے نجٌلے
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ے ظٌلف
ے خیم
ے ئی بٌ ُؔللئی بگ
ج ب ت ف نن ہ ل ب گ
اكش

گلہر

ظکینن

کل

تھی

ے ظٌلف
ػھی بگ

ے ہٌلے
کٌتلق سے ضلق بہیگٌ آنکھمق میك ہل بگ
ذیػ الہدي صہٌ کی ہل طمؿ غمر بٌ شب
اكش راز بٌف غف کی ہف کل ز بٌۓ نن لٍ
ؔ کز کے مٌتف مللی کی ہف شعٌء لے
قبركض
٭٭٭٭٭
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ک
ھ
ػ
ذ
ن
ے کلئی سیق سے
تبزم جگز سے یچ بٌ تل ھ
ک

تبزم جگز سے ھیچ بٌ

ے کلئی ذسیق سے
تل ػ ھ

ے کلئی ذسیق سے
ے کی قبر کھمربٌ تل ػھ
ئنئ
ے کہٌق
ؼ بٌس کی جدائی تھی ذببر شو دک
ے کلئی ذسیق سے
غف سے کمر کٌ تلت بٌ تل ػھ
اکبر کی آم جب ستی آنکھمق کٌ تلش کھم گ بٌ
ُ
ے کلئی ذسیق سے
لخت جگز کل زھلبذبٌ تل ػھ
ے تھٌ ذسربیك
ذس تل ضلاق کے ت بٌم کی رؿ میك لئ
ُ
ے کلئی ذسیق سے
اضکٌ لہل میك زكت بٌ تل ػھ
ُ
ے
رـ آدزي نن كم اسے م طرمء آب رً دک
ے کلئی ذسیق سے
سمکھی ضبٌق کٌ ضلز بٌ تل ػھ
ے ىؿ کل
تبر ص قٌء ك ظلف سے ہٌتھمق نن ا بئ
ے کلئی ذسیق سے
اس طرد يرنے رنکھ بٌ تل ػھ

1162

ے جگز کے بکسكق کل شاہے جدا میك رً کے تلق
ا بئ
ے کلئی ذسیق سے
ررت بالء ذتلاشبٌ تل ػھ
ے
گھمصا تھی بٌئی کس طرد ت بٌ ذسیق ت بٌسے تھ
ے کلئی ذسیق سے
گھمصً کٌ جٌق ت بٌشبٌ تل ػھ
ے جل ؼ پز
یق پز ہزاشكق ضطف اكش خیجر ہل سم کھ
ے کلئی ذسیق سے
تلق ضؼ نن جٌق گراشبٌ تل ػھ
عٌبد س قٌػت ذسیق جٌعـ نن ذیػ ریك سے ہے
ُ
ے کلئی ذسیق سے
ے تھٌو بٌ تل ػھ
رامق کل ا بک

*****
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ہے تلعن ک بٌق شركش اً تلش ن طر اکبر
ہے تلعن ک بٌق شركش اً تلش ن طر اکبر
اً لخت جگز اکبر اً تلش ن طر اکبر
آنکھمق میك ابدھبرا ہے آىـ نے گھبرا ہے
کجھ رکھ بٌ بہیك من طر اً تلش ن طر اکبر
رً تل ري شضا شف کی جٌلُ تھی نن شركش کی
َ
ادکل سے تھٌ غہرم پز اً تلش ن طر اکبر
ذس كقُ لگی پزػھی ک بٌ ہمکل عدا ري تھی
آبٌ میك بدش ٌض طر اً تلش ن طر اکبر
ے بٌى
ابہٌشم پزس بؾ ک بٌ اس رف کے لنئ
کھٌل گے ز بٌق رؿ پز اً تلش ن طر اکبر
تبري کی ـضٌء تلئی بٌبٌ کی کمر تلئی
ُ
ت
چی بٌ ہلا اب رك ھر اً تلش ن طر اکبر

1161

ہف ضکـ بتی ئی بٌ ہف بٌـ علی ئی بٌ
سمبٌ ہلا مبرا گھر اً تلش ن طر اکبر
َ
ت بالل بتی ضہراء ک بٌ آنے اؼی بٌبٌ
ے رلبر اً تلش ن طر اکبر
ے کل نجھ
لنئ
کیلق اپسي شگسنے ہل ک بٌ ہف سے نجھڑنے ہل
ک بٌ جٌؽ ہلا نسبر اً تلش ن طر اکبر
اشمٌف تبرً ت بٌم کٌ نکال نن تھمئی جٌق کٌ
آئی نن ت م بٌ پز اً تلش ن طر اکبر
ے مبرً ضلسے
فربٌر ع طش کزکے لٍ سم کھ
اكش بہیجٌ لٍ کلپز اً تلش ن طر اکبر
رلبر نن پزارش ہے اب سمر کٌ خیجر ہے
اكش یق سے جدا ہے شر اً تلش ن طر اکبر
ىخسر ہے ت بٌ دٌکز رـ تلصبٌ ہے رلبر
ے شہے شركش اً تلش ن طر اکبر
اكش کہئ
*****
*****
*****

1162

نن تھري ضلائی میك کصکٌ جٌبد زكبٌ ہے
نن تھري ضلائی میك کصکٌ جٌبد زكبٌ ہے
کزبال لزضئی ہے ،

آطمٌف ہل بٌ ہے

ے ہیك
پشع میك علی اکبر کزكبیك بد لئ
ؾرش کے ًشٌفر کٌ جٌؽ پز نسبرا ہے
ب
ہ
ے کے ح بٌضً پز
ے ئنئ
ے ی خ ی بگ
دٌم کیس
شكستی بہیك کلئی ركش بؾ ابدھبرا ہے
غف کی تھی بہیك فرػت کشمکش کی مبزؿ میك
تل ضلاق کی میت ہے اكش بٌة اک بال ہے

1163

ىش تل ضلائی کی ركش پز پسھٌنے کے
تھمکزیك ہیك مللی ہے گھر کٌ ركش شضنن ہے

صبر ہی بہیك آبٌ نے فراش ہے ضبیب
آنسملق کے شكکے سے اكش رؿ رھڑک بٌ ہے

غمر تھر کی جىیت کٌ کجھ علو بہیك مل بٌ
مٌو بٌ کے ضلاتلق کل ملت نے نکھبرا ہے

ے کی صہٌرت پز دکز ہل کو دکلم ہل
ئنئ
کزبال نے مللی سے اؽ سؤاؿ تلػھٌ ہے

*****
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ے دل طٌف کزبال
اصغر کل لے کے جب جل
ے دل طٌف کزبال
اصغر کل لے کے جب جل
ُ
ُ
رامق ؼ بٌ کٌ دٌم نے ادکل اصھٌ ربٌ
ے کٌ مٌتھٌ ضلـ کے مٌرش نے نن کہٌ
ئنئ
اً ىؿ مبرً جٌ تبرا جٌلظ ہے اب جدا
ہٌق شف سے للث کز مبري جٌق جلد آبیل
تھر آ کے مٌق کل جٌبد دٌ غہرم رکھٌبیل
ُ
ے شو ہدي
ہٌتھمق نن ادکل لے کے ضل نکل
ے لگی ولح اسق بٌ
آنس میك رب نن کہئ
فرآف

ى

ش ہے

ہیك صہیشٌم کزبال

ے ہیك ہف سے نن فیضلو
دٌبد ذسیق جٌ ہئ
َ
ت
اب رپز ک بٌ ہے ھمکے ت بٌسے کل مٌش لل
جلدي کزك بتی کے تلاسے کل مٌش لل

1165

ے دٌم ضلش رضٌؿ
ے لگ
اعدا سے تھر نن کہئ
لے کز ت مہٌشً بٌس میك آبٌ ہلق اؽ سؤاؿ
ت بٌدٌ ہے بیق شكض سے نن مبرا تل بہٌؿ
ے ح بٌؿ
اس نے ضبٌق کٌ کجھ تل ت مہیك جٌ ہنئ
رت بٌ ہلق تف کل دٌفتی کلپز کٌ كاس طو
بٌئی

بال

رك

ادکل بیمبر کٌ كاس طو

ے اسق بٌ تمٌـ
ے لگ
نن بٌت سق کے ھیسئ
پزغے سے جب نن دٌم امف نے ک بٌ کالـ
آبٌ بہیك ن لیق ابہیك اً مبرً ىلو فٌـ
تف تھی تل ابتی ت بٌس کی خخت کزك تمٌـ
سم کھی ضبٌق نکٌؿ کے ابتی رکھٌل تف
ُ
ت بٌدٌ ہلق بیق رف سے ابہیك نن ت بٌل تف

1166

ے کل شو نے ل بٌ ربٌ
جلتی ضمیك نن نج
ہلبیل نن ابتی ذشؾ ضبٌق تھبرنے لگٌ
ولح عدك میك شكنے کٌ اؽ سمش ہل گ بٌ
ے کٌ ک بٌ تھال
تللے لػیك كصلش ہے نج
ے
معصلـ نے گ بٌم ہے ادکل نجٌئی بگ
ے
ى کز اتھی فرات سے بٌئی بالئی بگ

گھبرا گ بٌ نن جٌؿ

د ِل

سعد ربکھ کز

ے لگٌ تٍ كم کینن كش
نن دزملو سے کہئ
کیلق رنکھ بٌ ہے  ،ولح میك کیشٌ ہے سمش ك شر
ے کل کز تمٌـ اتھی
نج

تبر

مٌش کز

اس كقُ تل ضل دٌم
جٌکز امبر

ُ
ُ
امف کل شىبیگٌ

دٌـ سے اتعٌـ

بٌبیگٌ

1167

ے اس ت بٌف کل سق کز ضلاف ك تبر
شكئی بگ
ے لگٌ ذسیق سے كم ظٌلف
ک ہئ

شرپز

میك جٌت بٌ ہلق ت بٌس سے نےبٌب ہے ص غبر
نن کہو کے دزملو نے جالبٌ کمٌق میك تبر
ے سے كم تلش ؽیق کٌ
ضلف بہو گ بٌ گل
ے کٌ جلؼ ػھد گ بٌ بٌضك ذسیق کٌ
نج

تللے ذسیق ظٌلملق نن تف نے ک بٌ ک بٌ
ے کل بٌئی بال ربٌ
ک بٌ ضلب مبرً نج
ُ
ت
د
معصلـ نے ضبٌف تھٌ نن ا کی ھی ک بٌ س طٌ
ے مرہب میك ہیك شكا
ظلف ك سیف نن کل نس
آؿ بتی کٌ آح ضل تف ضلق بہٌلگے
ىخسر کے رف شسمؿ کل ک بٌ منن رکھٌلگے

1168

شك شك کے تھر نن دٌم امف نے ک بٌ س طٌب
ے سے ىبٌ تھٌ بہر آب
ئی بٌ میك تمکل خیم
اصغر ت مہٌشي مٌق کل میك اب ركنگٌ ک بٌ ضلاب
مَ َنّت کل پسھٌنے نن بٌئی كم رؿ ک بٌب
ے کجھ ضبٌف سے
اقسمس ہے نن کہو نن دک
ے نن تبر ددھٌشً غہٌف سے
کھٌ کز گل
م
ے دٌم کزبال
ق بـ کی سمت شكنے جل
بنہی سی قبر کھمر کے اصغر کل شکھ ربٌ
ىسے کے بٌس آ کے نن اکبر کل ري عدا
ئی بٌ تبر ً ضلالے ہے نن مبرا مو ل قٌ
ے مبرً ضلش رضٌؿ کل
ابرا نن کلئی بہیج
تبرً

ُسپرد


کزبٌ ہلق بٌتل کے ىؿ کل

1172

اصغر کل ريق کز کے ضل آۓ شو ابٌـ
بٌتل نے تٍ نن دٌم امف سے ک بٌ کالـ
ے کل ػھمص آۓ کہٌق آة بٌ امٌـ
نج
ے دٌم ت بؾ بٌـ
ے لگ
آنسمق بہٌ کے کہئ
بٌتل

ت مہٌشا

ھیشلیلق كاى گرش

گ بٌ

گزرف میك تبر کھٌنے ہی معصلـ ير گ بٌ

رامق بکس کے بٌلی ظکینن نے تلق کہٌ
بٌبٌ

ے
ت بٌ بئ

مبرا

تھٌئی کہٌق گ بٌ

تللے ذسیق جٌتٍ  ،ملؾ ن قٌ گ بٌ
ے کزكق غف کٌ مٌدزا
ـ ت بٌق میك کیس
نشمؔ

دز ك ملؾ تھی شكنے ہیك نن غف کٌ ضلش تھٌ

نے شبر کے الف میك کسی کل نن ہلش تھٌ

٭٭٭٭٭
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ے گلر
اصغر کل ل بک

میك

ے
ک ہئ

ے ذسیق
لگ

ے گلر
اصغر کل ل بک

میك

ے
ک ہئ

ے ذسیق
لگ

فدنن آدزي ہے مبرا

اً

تل

تلش ؽیق

ے آبٌ ہلق نجھکل اً مو ل قٌء
ػھملے سے ل بک
ػھ بدنگٌ

تبرا

تبري لجد

ت بٌ

گال

بنہٌ

تبر

کے بہٌلنگٌ
ے
نج

کٌ

دزملو

نجھ نن بیق

ک بٌ كصلش

اؽ گھمتِ

ہے

ت بالل

تل

صہی

آب ادکل بال رً اگز کلئی

ُ
عٌمق ہلق ادکی جلد کٌ میك دٌم ًسركیق
بٌئی

کسی

نے

تھی

نن بالبٌ

ص غبر کل

معصلـ پز لػیق نے دٌبدھٌ ہے تبر کل
ے
گلري کٌ بٌى کھم جک

و بداف میك ذسیق

1171

ک بٌ تبري مٌرش کٌ جٌؿ ضاش

نن جٌنے ہلگٌ

رؿ کے فراش غف میك تبرً ہلگی نے فراش
نے جیق مٌق کل کلف ذنبھٌلیگٌ رؿ کے جیق
ے تبرً
ے پزس کے لنئ
سی کز شکھٌ ہے بہل
ػھمئی سی تلئی  ،کزبٌ ظکینن نے ىزلے

ُؔ

اب کشکل میك بہ بٌلبگی  ،کزئی بہق ہے بیق
ت بٌشا دٌ تھٌئی آبیگٌ جلدي سے للث کز
ئ
صغري بہق تل نبھی ہے نن رپز رنکھکز
تبرً ت غبر

ہلگٌ

ے میك سمش ك صیق
مد بئ

ؼی بٌت بگی نن

تعد

تبرً

بٌتل

ُ
رکھ ضري

ت
ب
ھ
ھی تبري
ہٌۓ نن گھر میك جٌت بگی ضبیب
َ
جب تف نن ہلگے گھر میك اً ضہراء کے گھر کے ضیق

1172

نے کس بدش نن کلئی بہیك امیجٌق کی جد
بللاش

کی

و بٌف

ے
سے کھمر ت بگ

ضلر لجد

م طللمتی ذسیق نن شكنے ہیك ؽیق ك ؽیق
ے سے
بنہ
ہر مٌق
اكىر
كم ًسبرئی ذسر
بٌ شكض ذسر
ؾرش الف

کٌ

ىؿ

ے كالے کٌ
ػھم لئ

جدابٌ تھري ددا

کی گلر شکھ بٌ
الف

کبھی

كاس طو

ے
ر نک ھ

نن

َ
كالدیق

کی دزهت سے اً جدا
بٌقی شہے
نن

ہمکل

ذیػ ریك
کزانے

صہٌ

غف ذسیق

ُؔ

بٌ غمر شات رف شہے گزبٌق ک بٌق تل کف
ہل شكنے شكنے ذسف سے پزكاض جٌق تل کف
ؔ غف ذسیق کٌ ہلگٌ
دٌکز
٭٭٭٭٭

نن

تلشا

ریق

1173

ع
اصغر کے ئیسف نے ت لیف ت بٌق ري ہے
ع
اصغر کے ئیسف نے ت لیف ت بٌق ري ہے
ُ
ے نے ضبٌق ري ہے
م طللمیء عٌلف کل نج

ذببر کل رت بٌ

میك شاجت نن ملی ل بکق

ذببر کے رامق نے رت بٌ کل امٌق ري ہے
ُ
ے مہمٌف کل اهت نے
ے نحف
ک بٌ ضلب ر بئ
اصغر کل ربٌ بٌكؽ اکبر کل ز بٌق ري ہے
ُ
ت
ق بـ علی اصغر پز ؼبرت نن نکٌش ا ھی
ظٌلف تبرً ہٌتھمق میك کس نے نن کمٌق ري ہے

1174

نکببر

کی

آكاضیك

اب کلف ربٌبیگٌ

ے کے ىجٌلظ نے تبركق میك اساق ري ہے
کعئ

ہر گلشوء عٌلف میك گلنچی ہے عدا اب بؾ
عٌسمش کل اکبر نے اس طرد اساق ري ہے

ضطف غف شركش کی ک بٌ فدش ہر اؽ جٌنے
شو نے رؿ مؤمق کل ذسف بگزاق ري ہے
ُ
اس ولـ کے لٍ ذی بٌ آدٌف بہیك دٌشب
ُ
ذس ولـ کل جٌلؼ نے ننیف کی ضبٌق ري ہے
٭٭٭٭٭

1175

اصغر کی نص بگی نن آ نسمق بہٌ بہٌ کے
اصغر کی نص بگی نن آ نسمق بہٌ بہٌ کے
بٌتل نے شات کٌئی ػھمى ػھال ػھال کے
اب تل سشا دٌ رـ لے اً گزرش ضمٌنن

ُ ُ
ے ہیك ىصیك اتھٌ اتھٌ کے
ذببر تھؾ جک

ضہرا کے ىزلے کل مل بٌ کہٌ سے بٌئی
پز کز ري قبر اصغر آ نسمق بہٌ بہٌ کے
ے ضل شركش
اصغر کے تعد شف میك يرنے جل
ز بداتلق نے شكکٌ جلمو ت بٌ ت بٌ کے
جب بٌر آئی اصغر ضبداق میك ابؾ مٌق نے
رؿ کل ذنبھٌى جٌلی ػھمى ػھال ػھال کے

ُ ػ
ے ظکینن فربٌر کز ہی ہے
رش ھق گئ

زكبٌ ہلا لہل میك کزبٌ رکھٌ رکھٌ کے

1176

و بداف کزبال میك اعدا نے تعد شركش
ے جال جال کے
رؿ کی لگی نجھٌئی خیم
كم نسنن لٍ ہے ذس نے رسمق کل نص بگی میك
شبراب کز ربٌ ہے بٌئی بال بال کے
ک بٌ دٌمیلق

بہی ہے ابداض مبزبٌئی
ُ ُ
ابؾ مہمٌق کل مٌشا شف میك شى شى کے

ے اً تھٌئی نن کہو شہی تھی ضبیب
ہف لُٹ گئ
ؼ بٌس بٌكفٌ

کٌ دٌنن ہال

ہال

کے

شاہلق میك کزبال کے تھٌ اخبراـ كاجب
ے مٌہر آنکھیك نجھٌ نجھٌ کے
ے نن کیس
جلئ
٭٭٭٭٭

1177

اصغر

معصلـ

اصغر

معصلـ

تبرا

ػھمل بٌ

تبرا

ػھمل بٌ

اصغر

معصلـ

تبرا

ػھمل بٌ

لشکز ذببر کی ہے دٌف تبرا ػھمل بٌ

بٌتل ك ضبیب کل ذس نن مٌف تبرا ػھمل بٌ

ہل گ بٌ ادالـ نن فربٌف تبرا ػھمل بٌ

کز گ بٌ نخنن مبرا اتمٌف تبرا ػھمل بٌ

کس نے کہٌ ہے کے ه هط ػھمى تبرا ػھمل بٌ

ػھمنے سے نجلق کٌ ہے بہالكا تبرا ػھمل بٌ

سچ تل نن ہے ر یق کٌ گہلاشم تبرا ػھمل بٌ

ح بدشي دٌبٌت کٌ ن طٌشم تبرا ػھمل بٌ

َ
ج
اسق بٌ ق ن ھکل ز بٌنے شكنے تبرا ػھمل بٌ

نے ضبٌق کجھ کہو نن بٌۓ شكنے تبرا ػھمل بٌ

ت بٌس میك تل بلمال نے شكنے تبرا ػھمل بٌ

تل ضل اؽ آ نسمق بہٌنے شكنے تبرا ػھمل بٌ

ے نے شبر تبرا ػھمل بٌ
شاس نن آبٌ نجھ

ُ
یق گ بٌ ادسي ہلئی ن قدپز تبرا ػھمل بٌ

کزبال میك ظلف کی نصلپز تبرا ػھمل بٌ

زھلبذھتی ہے مٌرش ك ھمسبر تبرا ػھمل بٌ

جال ػھمل بٌ

تبر لگٌ ق بـ ہلا خیف ہلا ػھمل بٌ

اصغر معصلـ تبرا

چ
ُھوب

یق گتی ہے جٌؽ ضمیك کزب ك بال ػھمل بٌ

جلد میك اب ػھمل بٌ كم فٌطمه کٌ ػھمل بٌ

1178
شكبٌ ہےنجھکل اً مبرً نسنن رہق ػھمل بٌ

زھلبذبٌ شہ بٌ ہے تبرا بنہٌ بدف ػھمل بٌ

شو نے ت بٌبٌ ہے تبرا گلش ك کلق ػھمل بٌ

تل ضل بہیك کس کل ػھالنےگی بہق ػھمل بٌ

ہٌنے شً بٌتل کل تبرا بٌر آنے ػھمل بٌ
ُ
ُ
ب
یق تبرً ادسا ہلا ہر ـ شىنے ػھمل بٌ

ے ظکینن كم تبرا تھمؿ جٌنے ػھمل بٌ
کیس

ے سے م طللـ کل
شكت بگی رت بٌ ہمیشو بنہ

ے كالے شو معصلـ کل
کزبال کے ػھم لئ
ُ
ادسي ہلئی گلر کل كم مٌرش معملـ کل

ے ضل گہلاشمء ىجركـ
جٌلی ہلا نجھس

کل

ُ
ہر گھڑي ز بدابیلق کٌ رؿ ر کھٌنے ػھمل بٌ

ُ
ے بٌ ذسیق
ے کٌ عدًو مل
ادسً ہلنے ػھم لئ

ے بٌذسیق
مٌ سمي اس غف کے کلئی غف نن مل

ے بٌ ذسیق
ے ؼی اكىر کٌ نن عدمو مل
چنئ

ے بٌ ذسیق
سمکھی ہلئی زاؿ کل تھی ػیحن مل

ؾرض مبري عٌجب ن ظہبر لے لل بٌ ذسیق

ساکزم کٌ پزشوء نے شبر لے لل بٌذسیق

ئیش ک بٌ تلعنء رلگبر لے لل بٌ ذسیق

ضلف میك زكئی ہلئی نجرپز لے لل بٌ ذسیق

*****

1182

آل

اصغر

ت بٌشً

ػھمللق

ػھمللق

مبري آنکھمق کے بٌشً ػھمللق

آطمٌق کے ز بٌشً ػھمللق

ُ
ػ
مبرً شاح رىشً ھمللق

آل

اصغر

ت بٌشً

سم کز ػھملے میك ئی بٌ ػھمللق
نجھ نن فربٌف ئی بٌ ػھمللق
ُ
ُ
اتھمق ػھمللق میك تمکل داللق
اتھمق اصغر میك تمکل ػھمىلق
ُ
ُ
ے سے تمکل لگٌلق
اتھمق ذنئ
اتھمق اصغر میك تمکل و بٌلق
ئی بد نن کیسی آئی ہے اصغر

بٌ كضٌ نجھکل آئی ہے اصغر

ے دگق سے
کیس

نجھکل ل بکز مدتنن كطق سے

کزبال

جٌ نشٌ تل عدف میك نن شف سے

تھر گ بٌ مبرا گھر رب ىخق سے

آئی

اصغر کہو کز کس کل باللق
شبر اب میك کس کل باللق

1182

ہٌتھ میك نجھکل بٌبٌ نے ل بکز

سمس

ے شف میك كم ذبط بیمبر
جل

مٌنگٌ بٌئی ہل ہل کے ٌض طر

پز

ًسبري دٌ میلش

کٌفر نے مٌشا تبر سے نجھکل
شکھٌ

ت بٌدٌ

تبر

سے نجھکل

تبرا ق بـ ہے تھٌشي صہٌ پز

تبرً ضلق کل تھنیکٌ طمٌء پز
ُ
ہے رىلُ نن تبري عال پز

ُ
ابؾ م طرم گزا نن ربٌ پز

اصغر تل تھٌ ؾرش کٌ بٌشا
ُ
شب نے نجھکل بہٌق تھٌ ابٌشا
بنغ بٌبٌ نے لی رشو بٌق سے

ػھمئی قبر کل کھمري و بٌق سے

ک بٌ تلز بدم نجھکل غہٌق سے

ُ
ک بٌ عٌتٍ ربٌ کے ٌکٌق سے

اصغر ت بٌشً
ہلئی

بنہٌ

گھر ہلا جٌلی
ضلشن

شكبٌلی

1181

اب

ے
ػھالئی بگ

اكش جلد

کی

نجھکل

بیمبر

ضلشیك آ کز

اكش

فٌطمن

رب

ػھالئی بگی

ے
آب بالئی بگ

کلپز کٌ

للشبٌق

ربکز

نجھکل ملر ش

بٌبٌ

ے بٌبٌ
ے سے لگٌئی بگ
اكش گل
ے ػھملے کٌ يرتنه ہر رـ
پس ھک

کز شكاق غف کے آنکھمق سے رـ

بٌ کو ہل جٌۓ اس غف میك نے رـ

لے تلاب کی جٌگز اؽ رـ

ُ
پز غف اصغر

کی

سکز تمٌئی

شكکے ہر آق ت بٌق کز تمٌئی

٭٭٭٭٭

1182

اً مبرً معصلـ اصغر شات آئی گھر جلل

اً مبرً معصلـ اصغر شات آئی گھر جلل
جٌبد نکال آطمٌق پز  ،شات آئی گھر جلل
لُٹ گتی مٌق کزبال میك  ،ہٌۓ ئی بٌ ک بٌ کزكق
جب مبرا اصغر بہیك تھر  ،جٌلی ػھمى ک بٌ کزكق
اب نن لؿ جٌۓ ن طر ،شات آئی گھر جلل
ے یق میك بٌ جدا
تھمؿ بٌتل کٌ پسا ہے  ،ئنئ
ے کٌ تھی نحن کزبال میك نن نجٌ
ػھ مہنئ
ے مٌرش  ،شات آئی گھر جلل
رؿ ذنبھٌلے کیس

1183

تبر کھٌکز ًشکزانے كالے مٌق تبري ت بٌش
گ
ب
ل
سق کز ـ نے لے لی مبري گلري کی بہٌش
ک بٌ کزً اب تبري مٌرش  ،شات آئی گھر جلل
ے ىجٌہد ئی بد
قبر میك بنہ

ے آ ت بگی
کیس

جب تھی بٌر آ بیگٌ اصغر مٌق تبري ير جٌت بگی
ظلف ہلگٌ مٌو بٌ پز  ،شات آئی گھر جلل
ے
ے ضلف میك پز ہل گئ
ے تھ
ے کل گئ
بٌئی ئنئ
ے
مٌق ارھر شكئی شہی اكش تف لجد میك سم گئ
ک بٌ مال رؿ تلص کز  ،شات آئی گھر جلل

1184

اب ذسنتی آطمٌق پز ابؾ تھی بٌشا بہیك
دزملو ک بٌ تبري گلري میك کلئی نحن بہیك

اب ذسنتی آطمٌق سے جـ ربٌ ہے ًسري
دزملو بٌس کلئی تھی نحن بہیك

تبر ػھمصا مٌق کے رؿ پز  ،شات آئی گھر جلل
ے بٌة کے ہٌتھمق نن فرآق کی طرد
ے تھ
تف گئ
ُ
ک
کلئی ر ھ بٌشي ہے اب ئی بٌ تبري مٌق کی طرد
لِ گتی اؽ رف میك مٌرش  ،شات آئی گھر جلل
ے
ک بٌ ق بٌهت آ گتی اہـ دزـ پسبٌ کنئ
ے
ے  ،ضلف سے کھ بال کنئ
ے كالے نج
ركره ئنئ
کِ شہٌ ہے اب جگز  ،شات آئی گھر جلل

1185

ے
ے ز بٌہی بٌة کے کٌـ آ گئ
اً مبرً بنہ
ے
کزبال کے سمنے خیگـ میك ابدھبرً ػھٌ گئ
مٌق جٌ تلش ن طر  ،شات آئی گھر جلل
کزبال جٌ اب تل تبرا رؿ تھی تھ بذا ہل گ بٌ
تبري گلري میك علی کے ىؿ کٌ رؿ سم گ بٌ
ہے مبرً لخت جگز  ،شات آئی گھر جلل

کزبال کی جٌؽ میك كم جٌبد بنہٌ ہل گ بٌ
تبري متی میك علی کٌ ىؿ اصغر سم گ بٌ
اً مبرً لخت جگز  ،شات آئی گھر جلل

1186

مللی پزہٌف الہد جب تھی ت بٌق فرمٌنے ہیك
مؤوبیك کی آنکھمق سے آنسمق شكاق ہل جٌنے ہیك
بٌر آبٌ ہے كم من طر  ،شات آئی گھر جلل

ربکھ لے سمسبر ظق کی گلربٌق پزبٌر ہیك
ُ
ے عدقے میك تل ہر مؤمق کے گھر آبٌر ہیك
ا بک
ہے پسا اذشٌف ہف پز  ،شات آئی گھر جلل
٭٭٭٭٭

1187

بٌتل کٌ ت بٌق تھٌ خیگـ میك آعلش کٌ بٌى ػھیق ل بٌ

بٌتل کٌ ت بٌق تھٌ خیگـ میك آعلش کٌ بٌى ػھیق ل بٌ
شكسق تھی مبري رت بٌ ذس سے كم تلش کٌ بٌشا ػھیق ل بٌ
ُ
ن قدپز نے رؿ کی آبٌري  ،اكش گھر کٌ اجٌى ػھیق ل بٌ
ُ
مٌق ربکھ کے ذس کل چنتی تھی  ،كم شاح رىشا ػھیق ل بٌ
ہے ررت بالء کی كپزائی  ،شاس آئی نن تبري مہمٌئی
رسمق کل تھی ت بٌشا آبٌ ذس پز  ،كم تھمؿ دٌ نحن ػھیق ل بٌ
بٌر آئی ہے جب كم نسنن لتی  ،مٌق ضلف کے آ نسمق شكئی ہے
قسمت کیُؔپزائی نے اصغر  ،رشبٌ کٌ ک بٌشا ػھیق ل بٌ
آعلش مبري كپزاق کز ري  ،آبٌر ک بٌ كپزانے کل
اشمٌف کی نستی کل ُ
ے کٌ صہٌشا ػھیق ل بٌ
ؔل بٌ  ،چنئ
اً دٌمیلق ابتی ز بؿ رلی  ،کجھ ٌہر الہی سے نن زشً
تھٌ آبکھ کٌ بٌشا مٌرش کی  ،كم جٌبد کٌ بکسا ػھیق ل بٌ

1188

ُؔ
ت
كم گـ دٌ بدف كم ھمؿ سی جٌق  ،كم ت بٌس کٌ مٌشا ػیحن رہٌق
اً قبر ضل مٌق کی رھٌشس تھٌ  ،كم ھیشلیلق كاى ػھیق ل بٌ
اکبر کی ضلائی کل ػھی بٌ  ،احمد کی نشٌئی کل ػھی بٌ
ُؔ
اً ملت نن فرقُ ک بٌ کف تھی  ،نے شبر تھی مبرا ػھیق ل بٌ
٭٭٭٭٭

1222

ُ
ک
َؔیقَؔیق شكۓ بٌتل ر ھ بٌ دٌـ ھتی اب آل اصغر
ت

ُ
ک
َؔق شكۓ بٌتل ر ھ بٌ دٌـ ھتی اب آل اصغر
َؔق ی
ی
ت

ت
غف سے تھ بٌ جٌبٌ ہے کلیحن دٌـ ھتی اب آل اصغر
ُ
گھر کی شكتؼ فلب کی رھٌشس دٌتھ ت مہٌشً ہل گتی شرظت
ُؔسمبٌ ُؔسمبٌ

ت

ہل گ بٌ ػھمى دٌـ ھتی اب آل اصغر

َؔق میك آؾ لگی ہے جٌنن و یق میك
ُؔلِ گ بٌ ی
مبرا تھرا گھر

ت
کس سے کہلق اب کلف ہے ات بٌ دٌـ ھتی اب آل اصغر

ُ
َ َ
ک
ضکـ رکھٌ رك مٌرش كاشي تھرئی ہیك رش رش نن ر ھ بٌشي

ُ
ک
رؿ نن ر ھٌل اً مبرً رلبر دٌـ ھتی اب آل اصغر
ت

ے اکبر شر کل ک بٌۓ سمنے ہیك شركش
راغ ضلائی رً گئ

ت
ے كاى دٌـ ھتی اب آل اصغر
کلئی بہیك ہے تل ػھئ
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مٌق سے نن شكتھم اً مبرً اصغر ہجر میك اب ير جٌت بگی مٌرش

َؔ

ت
ے کٌ صہٌشا دٌـ ھتی اب آل اصغر
کلئی بہیك ہے چنئ

َ
ب
ن
ے بٌئی ئی کز
رش کی طرػ کتی ہے نن مٌرش آنے ہی ہل گ

ت
دٌشا رف شكنے ہلۓ گرشا دٌـ ھتی اب آل اصغر
سمئی ہے ؽجراء کی كضٌبیك دٌکُ ہے خیگـ کی ہلبیك
ت

تھہر گ بٌ بہ بٌ ہلا رشبٌ دٌـ ھتی اب آل اصغر

نَ
ؔ
ُ ُ
ْؔ
ے ہیك ات بٌَؔسی
َؔ
مق جٌکے نشٌۓ
ظٌپز تھی اص اص کے جل
ْؔ
ػھٌبٌ ابدھبرا سمشح

ت
زكبٌ دٌـ ھتی اب آل اصغر

راش اؽ ہلبٌ تھٌ پزبٌ کزئی تھی بٌتل جب نن تغرم
ذسر فؔ
ت

ے مٌق سے منن کل ملصا دٌـ ھتی اب آل اصغر
کس لنئ
*****
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ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول
شبط رشول
الڈنوایو هكاں گیو  ،بوىو
ِ
ّ
بخالوس ٌارس الڈىو  ،اٌاں زھراء بخول
ظمل ان درای ٌا ويه گیو ٌارس مكڑا

مكال

ِو ھپول

ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول
ھچایو اُدھارس پاڑ ےن نوےن ھجوىو ھجالؤں
ْ
نون ھجوےل ٌارے اُگَ  ،نوےن دودھ پالؤں
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول
ھچوڑي ےن گودي ابپ ين  ،نیدو كرب ٌا واس
ُ
پاين پػیوا ےنمت ٌولكي  ،ھتيئ بیھٹي اداس
ْ
ْ
ھگر ٌا ھن اای جیوات  ،ارے اوي بیٹا ين الش
ْ
ْ
اوي ٌيوں ےنمت الڈال  ،ھچوڑي جیوا ين اس

1222

بػیوا بَ بَ ٌا ھپرسں  ،ىوٹوں جْلگ ٌا راج
ْ
ْ
ِو شریساين ا الڈيل  ،اج ےھچ حمخاج
ْ
ُرسسا ريه ا دل جيل  ،ھكپا ٌاھتا ان اتج
ُ
شایو اھٹو ٌارا شأ ِو  ،ھتيئ ےب رس اتج
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول
ْ
ھگر ٌا اُدھرس ھتيئ گیو  ،دل ےن اوے ھن چنی
ْ ْ
ْ
جاؤں هكاں بَِ اپْا  ،اوس اكا خصنی
ْ
ُ
جیويت ريه گيئ ا دنھػ زدي  ،رسسں دن اےن ریَ
جيئ ےن ٌںی نوان پاس رے نرسں  ،درد ان بنی
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول
پاين پالوا ىيئ گیا گود ٌا ےب شری ےن
ْ
ھاھتو اوپر اوچنا نرا  ،بوال ا ےھچ صغری
ْ
درای ھن نً ھتاےت ظاملوں  ،اپو ھتوڑو شو ُری
ٌعصوم ثهخا ريه گیا ٌ ،ارس اكفر ھی ثری
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ُ
ٌاں ين اجاڑي گود ےن  ،نیدو ریيت پھ خواب
ْ
ِنً رے ُھتي نػئںی بوىخا  ،بیٹا اپو جواب

شایو رھیوں ھن نويئ ِو  ،ھتيئ كصٍة خراب
ْ
ُ ْ
ھچايت ىاگےئ اے الڈال  ،اھٹو اپوں ٌںی اب
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول

ُدنھيت ٖويئ گردن ےسھ  ،نہو در ِد ُگلُو
ْ
شؤال اب ان  ،وھاں يس انوك چيو
بدےل
ِ
ُ
خون وھیو ےب شری ِو  ،ھچیدو انزك گَلو
ْ
جان ِاكىو كرب پر ےنمت اوي ٌيوں

ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول
ھگوٹٓیو چيوا ين ھوس ٌ ٌَ ،ا ےن ٌَ يه ريه
ىیدو ھن انم ٌاں ابپ ِو  ،ھن ُشين ھن نيه
ْ
اصغر ا ُيهن جان پر  ،خست ِاذاء شيه
ْ
ٹهڑا جگر ان ھن رھیا  ،ا اھبا گَ ريه
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ْ

صبح ھتيئ شام ھتيئ  ،نػئںی جاےئ ےھچ ا كافيو
جاگو بیٹا ھوے ُیْد يس ٌ ،اں ان شاےھت چيو
ْ
پوري شفر ا ھتيئ گيئ  ،ھوے پاھچا وىو
صغرا هبَ وار جويئ ےھچ  ،اےنھ جيئ ےن ٌِيو

ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول

رھوا دو جمھػ ےن ظاملوں  ،كربِ اصغر ان پاس
انرب گیا اصغر گیا  ،ھكويئ بیھٹي ھواس
ُ
ْ
خايل ا ھجوال جويئ ےن ٌارس دل ےھچ اداس
ْ ْ
پہيل شفر نربال ين  ،ا اوي اصغر ھن راس
ابِو پاكري رسيئ ےھچ اننھي ےن بس ٌاھتا ٌا دھول
شق ےھچ عْایة ِو جگر ُ ،شين ابِو ان بنی
ْ
ھر صاخبو اوالد ےن ِنً اوے چنی
رسيئ جو شب ےب شری ےن  ،حر ےھچ ھر ایم ان ُنی
ْ
ھر ٌشلكوں ٌا اپين ےھچ عْایة خصنی
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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بٌتل نے کہٌ شكکز پزتُ نے عدا ركبگی

بٌتل نے کہٌ شكکز پزتُ نے عدا ركبگی
ے نن اگز اصغر بٌللق سے رگٌ ركبگی
ضل بک

نے شبر

ے آل مٌرش کل نن پسبٌل
جل

رشبٌ سے ہ بٌ بہرا بٌئی میك بال ركبگی

نے شطف نے نجھکل ضل اؽ تبر لگٌبٌ ہے
ُ
ب
ھ
ہے ضطف تبرً رؿ پز ادکلق سے ر ال رك گی

کجھ مٌق نن پزس کھٌل تلق تل نن بگس جٌل
ے ہل اگز اصغر میك ركره بال ركبگی
شك تھ

1226

ے آل
کیلق جٌؽ نے سمنے ہل گلري میك جل
ے ػھملے میك دال ركبگی
للشي میك ت مہیك ر بک

ضل رپز لگٌلگے مٌرش کل نن بٌلگے

فرقُ ہیك تبري اصغر میك جٌف گلا ركبگی
ے تھی جال زالے اف ظٌلملق نے دٌشً
خیم
بٌس آلگے جب ئی بٌ رب جٌؿ ز بٌ ركبگی

ے کی اب آس بہیك کلئی
ئی بٌ تبرً ملئ
ير جٌلبگی فرقُ میك ھستی کل و بٌ ركبگی

٭٭٭٭٭
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ت
تللی بٌتل ت بٌشً اصغر دٌـ ھتی گھر آل
ت
گ
تللی بٌتل ت بٌشً اصغر دٌـ ھتی ھر آل
ت
گ
ے زشكگے رلبر دٌـ ھتی ھر آل
شات ا ک بل
ت
ئی بٌ دٌـ ھتی گھر آل
ے گیل ہے اصغر ح بٌ ملشا گھبراۓ
بٌئی ئنئ
ے نجھکل آۓ
کلئی بہیك ہے گھر میك ئی بٌ لنئ
ت
ئی بٌ دٌـ ھتی گھر آل

ػھملل تبرك جٌلی پسك ہے ػھملق كالے آل
ػھمؿ کے ملشً ت بٌشً اصغر مٌق کٌ رؿ بہالل
ت
ئی بٌ دٌـ ھتی گھر آل
ے تمکل و بٌلق
ے ہل کیس
مٌبٌ سے ک بٌ شكتھ گئ
کلئی بہیك ہے گھر میك ئی بٌ کشکل ئی بٌ ز بٌلق
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شام بکت ہلق ئی بٌ تلشي کٌ ہے لگٌتل رپز
آل

ئ ی بٌ

جلدي

آل

میك و بٌلق خبر

ت
گ
ئی بٌ دٌـ ھتی ھر آل
ے تبر
ے ئی بٌ لنئ
ے ہیسئ
گیل تھم شف میك ہیسئ
ے ظٌلف تبر کے بدلے تبر
ک بٌ تھی خبر کو ر ت بگ
ت
گ
ئی بٌ دٌـ ھتی ھر آل
ے نجھکل مبرً بیق کے تلش
اکھ بٌق پزس گتی رنکھئ
آئی بہیك کلئی تبري خبر ک بٌ گیل ہے ابتی ركش
ت
گ
ئی بٌ دٌـ ھتی ھر آل
تلشً غف میك ؼی نن بٌۓ تلشي مٌرش ئی بٌ
ے تھركبگی ک بٌ میك رش رش ئی بٌ
جٌلی گلري لنئ
ت
ئی بٌ دٌـ ھتی گھر آل
٭٭٭٭٭
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تبر ظٌلف نے ضل اصغر کل لگٌبٌ ہلگٌ
تبر ظٌلف نے ضل اصغر کل لگٌبٌ ہلگٌ
ضلف آنکھمق سے شو ریك نے بہٌبٌ ہلگٌ

ے
تبر کھٌ کز علی اصغر ضل ددھٌشً ہل بگ
گلر میك بٌتل نے تھر کس کل دالبٌ ہلگٌ

رؿ نن شركش کے ؽخب طرد کٌ عدمو ہلگٌ
ے سے لگٌبٌ ہلگٌ
ے کل ضل ذنئ
آم رك لہ
ُ
ے ذتل کے ىسے
ضلر تل جٌ جٌ کے اتھٌنے تھ
ُ
م
ب
ق
ت
کس نے ـ سے شو ریك کل ا ھٌبٌ ہلگٌ

1222

ے لگی ہلگی ضبیب
جٌؽ نن گز کے پس بئ
ُ
ذس گھڑي سمر نے شر شو کٌ اپزا ہلگٌ
زش سے ظٌلف کے ظکینن تھی نن شكئی ہلگی
تھمؿ سے شذ نن طمٌنحن ضل لگٌبٌ ہلگٌ
٭٭٭٭٭
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اي كاۓ

اصغر ىزل بٌ

اي كاۓ اصغر ىزل بٌ

اي كاۓ اصغر ىزل بٌ

مببر

ىزل بٌ

بٌتل

بدش

کے

مٌنگٌ اصغر میك نے بٌئی
کلنسی

ن نصبر

ہے

كاۓ

اصغر

ے بہیك نن ظلف کے بٌئی
ر بئ
كاۓ

اصغر

ىزل بٌ

ُ
سمکھی ضبٌق تف اف کل رکھٌرك

ُ
ت بٌدٌ ہلق میك اف کل ت بٌرك

شبر

ىزل بٌ

نکلی ضبٌق

نے

دزملو سے
ت بٌ

تلى

ظٌلف

ے میك اصغر جٌۓ نن دٌلف
خیم

نشٌنے

تبر

ىزل بٌ

ُ
تف سے کہلق میك اس نے ک بٌ ک بٌ

تھنیکٌ

كاۓ

اصغر

نشٌنے

تب ر

كاۓ

اصغر

بٌكؽ کل جلل سے مالبٌ
كاۓ

اصغر

ىزل بٌ
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ے کے رش پز
مٌرش کھڑي ہے خیم
َ
ت
ئی کز ا ھی كم تبر

كاۓ

ُ
ادس گ بٌ ہے ػھمى

شبٌب ہر سم اب ہے ابدھبرا

ے
کیس

ے
کہ

آبیگٌ مبرا بنہٌ دٌ اصغر

تبرا

كاۓ

ذ ببر

اصغر

اصغر

ىزل بٌ

ىزل بٌ

ظکینن یق میك ربتی عدا ہے

ے تبر گ بٌ ہے
تھٌئی تل لنئ

بٌخبر

ىزل بٌ

کیلق

کز

ہلئی

كاۓ

ے سے ہیشلیلق كالے کے عدقے
بنہ

اصغر

گلري اً شب تل ہمٌشي تھر رً

رش نن ہے تبرً هكبر

كاۓ

اصغر

ىزل بٌ

پزہٌف ریك ىجزكف ہے غف میك

ے ىجٌہد کے مٌتف میك
بنہ

ط ق ـ ص غب ر

ىزل بٌ

ے
ک ہئ

ہیك

*****

كاۓ

اصغر

1223
ے اصغر کل ابتی گلر میك لے کز ذسیق
جب جل

ے اصغر کل ابتی گلر میك لے کز ذسیق
جب جل
ُ
ے شك شك کز شذ اتلش ذسیق
ے جٌنے تھ
رنکھئ

آئی ضبیب لے کے صشمٌہے کل تھٌئی کے فریك
ے نن غف بہیك
تللی اً تھٌئی ہمیك بٌئی مل
بلمالبٌ ہے ت بٌ بٌئی

کے نن ط قـ دشیك

ضلػ ہے کو ت بٌس سے نن رـ نکـ جٌۓ کہیك
ے جٌ کز ذسیق
گھمتِ بٌئی کٌ اسے بلل بئ
ُ
ل
مؤمیلق سمضل کو اف مجلق کٌ تھٌ کیشٌ طمٌق
ے کو ػھلص بٌ ہل غہٌق
رھلة کی ددت سے چیس
ے میك آنے ہیك شركش رسمیلق کے رشو بٌق
ا نس
ے رامق میك بہٌق
جٌبد سی ضلشت کل کز کے ا بئ
ے کہیك ہے سمخ کز ٌض طر ذسیق
ک بٌ کہیك کیس

1224
کزبالء میك

گلنچی دٌم کزبالء کی نن نکٌش

ضلف کے ت بٌسے ہل تف مبرً  ،ہے ہف نن آضکٌش
نن مبرا بٌضكق کٌ بٌى ہے اتھی تل شبر ضلاش
ک بٌ تھال اس کی س طٌء ہے ت بٌس سے ہے نے فراش
ے آ نسملق کل کزنے ہیك کیلق کز ذسیق
غ بط ا بئ
ہٌتھمق نن اصغر کل اكنجٌ کز کے نن شو نے کہٌ
عٌجب اكىر تف میك سے بہیك کلئی تھی ک بٌ
گز بالبیگٌ کلئی تف میك سے م طرم آب کٌ
رت بٌ ہلق میك نن ضمٌتُ جلد میك كم جٌبیگٌ
ے
جٌـ ہٌتھمق سے بالئی بگ
شطف نن آبٌ کسی

ے کٌ جٌؿ
کل ربکھ کز نج

نن کسی کٌ رؿ رکھٌ اكش نن کسی کل تھٌ مالؿ
ذبط بنعمبر کزً ابؾ گھمتِ بٌئی کٌ سؤاؿ
اكش اهت اس بیمبر

کی کزً نن کجھ ح بٌؿ

ے ہیك بٌس سے ہر سم نن ذسف پز ذسیق
رنکھئ

لٍ کلپز ذسیق

1225
ظٌلملق کی سمت سے ابؾ تبر کجھ انشٌ جال
ے الف سے کٌتَ اتھی کزبالء
رؿ پسة ا تھ
ػھد گ بٌ

كم تبر

سے معصلـ

کٌ بنہٌ

گال

جـ نشٌ ت بٌدٌ غہٌق سے ہٌۓ گلري کٌ بال
راغ فرقُ کٌ لگٌ ہے اكش اؽ رؿ پز ذسیق
ىشو نے شبر

ہٌتھمق پز

ے دٌم
لنئ

ضمق

ے ہیك سمۓ خیمن اكش کبھی سمۓ كطق
رنکھئ
کلف ہے ضل کھمر کز بنہی لجد کز رً ريق
ے
نن شہے ئنئ

پزارش نن شہے ایق ذسق

ضلر ہی رق بٌنے ہیك شف میك ىشو رلبر ذسیق
بہر ذیػ ریك رعٌء بٌ شب مبري کزبٌ فیلؿ
ہل علی اصغر کے عدقے میك يراركق کٌ رصلؿ
مبرً آ بگق میك تھی نس کھـ جٌۓ اؽ بنہٌ دٌ تھمؿ

ىجھ نن تھی ہل جٌۓ شطمت اكش ًسرت کٌ پشكؿ
َ
ذ
ؾزاراش آس لے کز آبٌ ہے رش پز سیق
نن ؔ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

1226

جب شف میك ذسیق اصغر نے شبر کل ىۓ
جب شف میك ذسیق اصغر نے شبر کل ىۓ
لخت جگز

بٌتلۓ

رلگبر کل

ىۓ

ُ
جالركق میك اس عٌجب تلقبر کل ىۓ
ہٌتھمق نن رھرً جٌبد سی نصلپز کل ىۓ
عـ پس گ بٌ رنکھم شو كاى کے نسر کل
ُ
ضلشز بد نے ہٌتھمق نن اتھٌبٌ ہے ىمر کل
ُ
اعدا کل رکھٌنے ہیك منن اس کٌ شو ضلسجل
و بداق میك نجلی ہے مو ك مہر کی ہر سم
جٌشي ہیك ہر اؽ عٌجب اكىر کے آ نسمق
کھملے ہیك رہق و بـ عدػ اصغر مو شك
ت بٌدٌ ہے نسر ادکلق سے منن رھلنے ہیك ذببر
ے ہیك اكش شكنے ہیك ذببر
ے کے طرػ نکئ
نج

1227

فرمٌنے ہیك ػیحن رہق اً مبرً ت بٌسے
ے ک بٌ میك کہلق اہـ ص قٌ سے
ت بالل ىجھ
گلبٌ بہیك اس كقُ ضبٌق فرط ح بٌ سے
کجھ میك نے ضل مٌنگٌ ہے تل مٌنگٌ ہے جدا سے
ے ؾرؼ شرـ میك پز ہلق
نے بٌئی کے مٌ بگ
ُ
ىچ بٌش ضل کلپز کٌ ہے میك اضکٌ نسر ہلق
ُ
ُ
ذببر نے اس جٌبد کل ہٌتھمق نن اتھٌبٌ
چلّے سے کمٌبداش نے كاق تبر مالبٌ
طف ہلکے اسُے و بـ کمٌق شو نے نجٌبٌ
مٌت بد اجـ

بٌكؽ

ظلف ك سیف آبٌ

ے کل
ذببر ػھ بٌنے شہے بٌضكق کے بل
ے کل
ے سے گل
بٌضك نن لگٌ تلص کے بنہ

1228

جلمو تل كم رك بٌبؾ کٌ اكش تبر شو بہلل
رؿ صہف گ بٌ ضلبؾ پسً اصغر مو شك
ے لگٌ آنکھم سے آ نسمق
گزرف سے لہل بہئ
ے سے بٌضك
ے بنہ
منن کھـ گ بٌ تھرانے لگ
گـ شبؿ ہلا طمؼ گلل ضلف میك تھر کز
ُ
شبتی نن کسً گز پسً ہٌتھمق سے اپز کز
ىجھلی دٌ ضل ہٌتھمق نن پست بٌ تھٌ كم نے شبر
ے رصرت ذببر
ے کل لنئ
ے نج
نے بٌب تھ
ے سے کسی بدتبر
جب ضلق نن ہلا ت بد گل

ُچلّو

ل ت
ے سمۓ فلؾ تبر
ے ھننکئ
سے ک

ُ
ے افالؽ کے اكپز
اس ضلق کل ملؾ لے گئ

لکھٌ ہے کو م طرم نن گزا جٌؽ کے اكپز

1212

جب تبر کل معصلـ کی گزرف سے نکٌى
رت بٌ سے سلر کز گ بٌ كم ھیشلیلق كاى

ِچ ّال

کے ؽخب رشر سے شكۓ شو كاى

پشربؾ تھٌ ہل جٌۓ کلیحن نن ك بٌى

عـ تھٌ کی اب اُمّت
فربٌر

کٌ نگہ بٌف علی ہے

کل ضہرا طرػ ؾرش جلی ہے

ُ
شو ىش کل ہٌتھمق میك اتھٌکز نن نکٌشً
اً بٌش جدا جلؼ سے اصغر تھی ددھٌشً
عد دکز کو تل نے مبرً رب کٌـ ذتلاشً
ے برش نن تھٌ بٌس ہمٌشً
کجھ اكش بئ
نن ہے نسر عٌجب مغراح کٌ ھدنن
مقیلؿ ہل اس ت بدمء ىچ بٌح کٌ ھدنن

1212

گزركق سے عدا آئی کو اً فجر جالتؼ
شتنن ہے تبرا صبر

میك ایّوب

سے فٌتؼ

تھٌ تبرً سمي کلئی نن اس کٌـ کو ىتؼ
ے ہف ہیك تبرً دٌتؼ
ہے سمؼ ہمٌشا نجھ
بٌقی ه هط اؽ يرجلوء خیجر کیك ہے
اب كعـ کٌ معسمؼ کے ہیگٌـ فریك ہے
ش
سق کے نن عدا گزرف ن لیف ػھکٌئی
بللاش سے کھمري لجد اكش ىش ل بٌئی
جب جٌؽ میك كم جٌبد سی نصلپز ػھ بٌئی
تعلبر نن منن شکھ ربٌ

ِرقّٹ

بہت آئی

جالۓ کو زش زش کے نن شكبٌ علی اصغر
ہف آنے ہیك آشاـ سے سمبٌ علی اصغر

1211

فرمٌبٌ کو اً جٌؽ امٌتُ سے خبرراش
بٌتلۓ رؿ اكگٌش کی ركلُ سے خبرراش
لخت جگز دٌم

كىتُ

سے خبرراش

اس ت بدمء نے کس کی نضٌػت سے خبرراش
نن گلہر بٌبٌب ہے بٌکبزم عدػ کٌ
ُ
ے میك نے نگیك رش نحػ کٌ
سمت بٌ ہیك نجھ

يڑ کز شو كاى نے ضل رنکھٌ تل نن رنکھٌ
اؽ ذسر يراض علی اصغر نن ہے پزبٌ
شر کھملے ہلً ت ینتی ہے رخبر ضہرا
کہتی ہے ظکینن مبرً تھ بٌ مبرً تھ بٌ
ے ہی ك
بٌتلۓ دشیك جٌؽ گزت بٌف کنئ
ے ہیك
ے بنہی سی پزتُ کل لنئ
ػھٌئی کے بل

1212

جالئی ہے  ،اصغر

ے آكاض ز بٌل
ىجھ

پزتُ میك ابدھبرا ہے مبري گلر میك آل
ُ
ے سے ہٌتھمق کل اتھٌل
فربٌف گتی بنہ
ير جٌت بگی مٌق جٌؽ سے منن کل نن ػھ بٌل
تھٌ میك نے تل ذبط شو للىؽ کل سمت بٌ
ذببر نے ہٌق ىکے ت مہیك جٌؽ کل سمت بٌ

كاق بٌلوء ضہرا سے فلؾ تھٌ نن ك بٌى
بٌق بہللۓ شركش نن لگٌ ظلف کٌ تھٌى
ے لگٌ ضل ؾرش فرذتلق نے ذنبھٌى
ہلئ
جالئی تھی كم ہٌۓ مبري گلر کٌ بٌى
ے افالؽ کے اكپز
ح بدش کے تل بٌلے گئ
اكش بٌح شر ؾرش گزا جٌؽ کے اكپز

٭٭٭٭٭

1213

ػھمى اصغر کٌ مٌرش ػھالئی شہی
ػھمى اصغر کٌ مٌرش ػھالئی شہی

بٌئی بٌئی کی آكاض آئی

ے ت بٌش سے يرنضی
ے ذس
ے تھ
ضل م ئ

گ
سمن ھتی تھی
ُ
ظ
ے پز ػھري لف زھٌئی شہی
اس گ ل

ے چنیب جدا
ے ذش ک
ے تھ
تلسے لنئ

ے
ذس

شہی

فٌطمن ز بدم

ے
کلئی بٌقی نن تھٌ ق بـ رب ہل گئ

ے
سمنے خیگـ میك لعـ ك گلہر کھم گئ
ُ
ت بٌس شم شم کے ابکل ز بٌئی شہی

کس فدش ذشؾ تھٌ دٌم ریك کٌ گال

ذس کٌ ابداضم کزبٌ ہے ًصکـ سشا

بیق رف سے نن م طرمء آب مال

ے کی ہر ابؾ تھر تھرائی شہی
شؾ گل

جب ظکینن نے ري الع طش کی عدا

ے لگٌ
فلب ؼ بٌس عٌضي کٌ ہلئ
علكمن پز كفٌ ػھلمالئی شہی

ے
ے ہلۓ سم گئ
ے صص ک ئ
تھمکے نج

ًشؾ لے کز گ بٌ اكش نن كانس ہلا

1214

گز کے گھمصً سے بٌبٌ کل آكاض ري

ے ىسے نے اکبر کے شو ذس گھڑي
بہیج

ے نص بگی
تللے بٌبٌ بہیك اب ىجھ

ملت رؿ کٌ نن جرنن ػھ بٌئی شہی

لمحن ہٌۓ فکز سے نن اہـ ن طر

ے جٌتلش
ے اكش ئنئ
بٌئی انشٌق ئنئ
ُ
بٌت عدملق سے نن رؿ رکھٌئی شہی

اؽ شاكي نے ہٌسف لکھٌ ہے ت بٌق

ئ
ے شر نبھی تھی جٌؽ پز ت یی بٌق
ت بگ

بٌر ضہرا میك کزئی تھی آم ك نعٌق

رك بہر میك ضل ركلُ

م طرم بٌۓ نن آؿ دمحم کٌ گھر

٭٭٭٭٭

لُبایت

شہی

1215

ھجوال يس شأ ھچوٹا ٌصافِر ےن ىيئ گیا

ھجوال يس شأ ھچوٹا ٌصافِر ےن ىيئ گیا

اصغر عيل ےن فدیػ ِػٕ داور ےن ىيئ گیا
ْ
ابِو پاكرا ا ٌارا دىرب ےن ىيئ گیا
پاين ان واےطس عيل اصغر ےن ىيئ گیا

دھڑےک ےھچ ٌارس دل کھ ٌںی اصغر ےن جويئ ىؤں
ْ
ٍصَ پػیارا ٌارا ا ِدىرب ےن جويئ ىؤں
ک ِ
ْ

اے شػر ان ٌارا اتج ا اصغر ےن ىيئ ھن جاؤ
ْ ْ
ْ
اكا پدھارس اپ ا دىرب ےن ىيئ ھن جاؤ
ْ
ٌںی اپ پر فِداء ٌ ِٕ اِور ےن ىيئ ھن جاؤ
ْ
ٍصَ پػیارا ٌارا ا دىرب ےن ىيئ ھن جاؤ
ک ِ
ْ
اکرب عيل ان داغ ٌا اِصو ں ھتٍػا ُھتي
ْ
ا ھگٹٓیو چال ُھتي ھگر ٌا رٌا ُھتي

1216

ْ

الؤ ا ٌارا الل ےن ھچايت ىاگؤں ٌںی
كِصٍة ٌا اھْا ُدودھ جو ھويئ جو پِالؤں ٌںی
ْ
ُ
ُ
ا انھين زىفو واال ان كرابن جاؤں ٌںی

ھجوال ٌا الؤ پػیارا ےن ٌارا ھجوالؤں ٌںی
ْ
جْلگ ٌا ىيئ ھن جاؤ ا انزس ان پاال ےھچ
ْ
ْ
ھجوال ھتي کمی اپ ھی اكا ِاكال ےھچ

ُ
کمی رن ٌا ىيئ ےن جاؤ ھچو ِدل ٌا اےھٹ ےھچ ڈر
ُ
کمی گود ٌا ھچپاؤ ھچو دل ٌا اےھٹ ےھچ ڈر
ُ
شیْٕ يس کمی ىاگؤ ھچو دل ٌا اےھٹ ےھچ ڈر
ُ
ْ
کمی اِصؤسں هباؤ ھچو دل ٌا اےھٹ ےھچ ڈر
ْ
کرب و بالء ٌا اوي ےن برابد ھتيئ گيئ
اکرب عيل ان ٌرسا يس انشاد ھتيئ گيئ

1217

ْ
اصغر عيل ےن ىيئ ےن ٌدیْٕ ھتي اای ھتا
ُصغرا ھی ھت ےن پػیار ھتي ھچايت ىاگای ھتا

ھجوال ٌا ھگْا پػیار ھتي ىيئ ےن ھجوالای ھتا
ْ
ھتيئ گيئ فِرايق ثیارے جو اِصو ں هباای ھتا

هكخا ھتا ٌويك جاؤ ھگْا جمھػ ےن پػیارا ےھچ
ْ
ُ ُ
ھگر شوُو اكيٹ ھكاےس ا ٌارا هسارا ےھچ

ُ
اوالد واىو ےنمت ٌںی پوھچوں ھچوں ِاک شوال
ُ
ٌعصوم گرچٕ ھگر ٌا متارا جو ھوےئ الل

کويئ اےنھ ٌاري انکےھ جو ھت ِو کرس خیال

شوں ھتايئ ھت ين ٌاں ِو کہو ھتايئ کہؤس خال
ُ
ٌاھتا ےن کويٹ ھكايئ چپھاڑا ٌري ھت جايئ
ویران ایک الل ھت ھگر ےن کري ےن جايئ

1218

هیاں ایک ين جو وات هكاں وا ٌصیبخأ
ْ
ایک الش ىيئ ےن اای گیا بیجي ىیوا شأ
عبّاس  ،عون و كامس و اکرب بدھا چال
ْ
ا ھگٹٓیوں چال ُھتي ٌرسا ےن ھت چال
ْ
ابِو ےن ديئ ِدالشو ا اصغر ےن ىيئ چال
پاين ان واےطس ٌ ِٕ اِور ےن ىيئ چال
ُ
کوفیو شبری

ْ
الای ےھچ
كران مسجھا
ْ
اكا خصنی بوال کھ جلریر الای ےھچ
ُ
ُ ّ
خػجة ےن کويف شاٌیو ےب شری الای ےھچ
ْ
ُ
اپو ذرا شو ُہر يس جو ُری الای ےھچ
ِدھكالوا

الاگ ھاھتوں ان اوپر صغری ےن

ُ
کیدو عػٍر ھی ایک ِاشارس شػر یر ےن

1222

هیاں ُخرٌيٕ ھی ثری ےن ٌارس ےھچ االٌاں
ُ
اصغر عيل ين رھيئ گيئ ھوُػٹوں اوپر زابں

ُيهن يس الش دفَ کري ےن ش ِٕ زٌاں
ْ
خیٍٕ ظرؼ رساان ھتیا پر ھی ایو دھیاں
ُ
ابِو رضسر پو ھچےس اصغر کہاں گیا
ْ
اپس ٌںی شوں جواب کھ اصغر ٌري گیا
ْ
ثیوراوي رس ےن خیٍٕ ٌا اای خصنی ےھچ
ْ
ابِو پاكرا اكا کہاں دل ان چنی ےھچ
ْ
کمی اكا بوىخا ُھتي کمی ُیےچ ُنی ےھچ
ُ
ھجوىو پڑس ےھچ خايل کہاں ُو ر ِ عنی ےھچ
رسسر پاكرا صرب کرس ابِو ُیک انم
ثی ِػر جفا يس ھتيئ گیا اصغر عيل متام

1222

ْ

شٕ ھی کہیو کھ ابِو ا اصغر ٌري گیا

خايل متاري گود ےن اصغر کري گیا
ْ
ا ھچیال ھچیال داغ ےن اصغر دھري گیا
ْ
ا کربالء ين گود ےن اصغر ھبري گیا

ُ
ابيق ھچوں ٌںی خصنی ھوے ظمل ےھچ شدید

مشر ىعںی هشید
خْجر يس کرےس جسدة ٌا ِ
ْ

ذاک ػؔر ا واكعٕ ان درد ان ےھچ

بنی

ھت بعد رن ٌا كخو ھتیا شا ِٔ ٌرشكنی
ْ
اكا خصنی ان مغ ٌا کرس ىوگو شور و شنی
صيوات پڑھ شداء ےن زابں پر ھو ایخصنی

ْ

شیف اهلدی ان خق ٌا ےھچ ذاکر ين ا دعاء

ھر دم خويش ٌا ھت رےھ ٌاري ےھچ ِاىخجاء
٭٭٭٭٭

1221

ػھملے میك ہے فراش نن مٌرش کی گلر میك

ػھملے میك ہے فراش نن مٌرش کی گلر میك
اصغر کل جیق آبیگٌ شركش کی گلر میك

اصغر کی ت بٌس تل ضل نجھٌ ربگی اً فرات

ے کلپز کی گلر میك
ے دٌم ریك نجھ
شکھ ر ت بگ
اصغر کل دٌم ىۓ تل تللی ز بٌم دٌـ

اہلل

کی ک بٌب ہے شركش کی گلر میك

کی بٌ ػھ بٌ ہلا ہے رؿ دزملو میك تلق
ے آؾ ہے ببھر کی گلر میك
تلز بدم چیس
شو تللے تھمصي رپز میك ئی لیگٌ مبرا ىؿ
کلپز کٌ جٌـ دٌقیء کلپز کی گلر میك
ے نن ت ب ر
ے کھٌ کز گل
اصغر تل ًشکزا ر بئ
ہٌق ملت شك پسي علی اصغر کی گلر میك

1222

فرمٌبٌ شو نے بٌبٌ سے کہ بٌ مبرا دالـ
اً مبرً ىؿ جٌبٌ تل ح بدش کی گلر میك
تللی ظکینن تلق ک ہیك کلئی شكتھ بٌ ہے ک بٌ
کٍ بؾ نن آلگے تھال ضلاہر کی گلر میك
ادؾ غف ذسیق ہے آنکھمق میك اً شبٌض
ل پز کی گلر میك
ذنیف سجر میك چیس
ے ہے گ ِ

ُ

٭٭٭٭٭

1223

ػھملل

معصلـ

ن س نن

رہق ػھمل بٌ

ػھملل

معصلـ

ن س نن

رہق ػھمل بٌ

کزبال

میك

بہق کل

ے بہق
ػھم لہئ

ػھمل بٌ

بنہٌ دٌ تھٌئی ضل بٌر آ بٌ تھٌ

لیٹ کے ػھملے سے تلق کزئی تھی پسة کے نکٌ

کہٌق گ بٌ مبرا معصلـ ھیشلیلق

كاى

ػھ بٌ ہے کلنسی بدلی میك جٌکے جٌبد مبرا
اك جدا اك
اب

جدا

ػھالت بگی

كم کہٌق جـ
کشکل

بہق

ربٌ
ػھمل بٌ

1224

ے تف ہف کل ػھمص کز اصغر
ے گئ
کہٌق جل
بہیك ہل تف تل ہے سمبٌ تمٌـ گھر اصغر
ت مہٌشً ش نج ك الف کٌ ہے نن اپز اصغر
کلیحن جٌؽ ہے عد بٌشم ہے جگز اصغر
رؿ کٌ نن جٌؿ ہے غف سے بٌمٌؿ ہے
جٌلی جٌلی ہے اً گل بدف ػھمل بٌ

ے میك شر ػھکٌۓ ہلۓ
ذسیق آۓ ضل خیم
ے لگٌۓ ہلۓ
نسر کٌ بنہٌ دٌ ىشو گل
ؼ بٌ کٌ رامق آللرم ضلق اصھٌۓ ہلۓ
نگٌم کھمئی ہلئی ادؾ زبذبٌۓ ہلۓ
ے اً مبرً ىزلے
ؾرػ نن کہو دک
ےگٌ
اب بئ

ت مہٌشا

کلق

ػھمل بٌ

1225

ے سے ىش اصغر کی
ہلئی كراع ضل خیم

ک

ھیچ آئی ربدمء پز تف میك جٌف مٌرش کی

ے فلب ٌض طر کی
رکھٌۓ کس کل پسة ا بئ
نن کہو شہی تھی ضبٌق مٌبٌ کے بیلش کی
مبرً رؿ کے فراش جننء شبر ضلاش
قبر میك

جٌکے اً گل بدف ػھمل بٌ

كولش غف سے پسبتی تھی ضبیب ك کلیلـ

ے میك بٌتلۓ معملـ
نجھٌصً کھٌئی تھی خیم
ضبٌق نن نس نن سخق تھٌ اً فٌرش

قنّوم

ابدھبري قبر میك گھبرابیگٌ مبرا معصلـ
ُ
جٌ کے ضلش ح بٌق رً اسے للشبٌق
اكش ػھملے

مبرا

ذسنن یق ػھمل بٌ

1226

ے اہـ ص قٌ نے لِ ل بٌ
سیف سیف ىجھ
بالبیك تلث پسي کزبال نے لِ ل بٌ
ُ
اجٌصي گلر کل مبري كضٌ نے لِ ل بٌ
مبرً دگلًو کل پزؼ ق بٌ نے لِ ل بٌ
مبرً تلش

لُٹ

ن طر

مبرً لخت جگز

گ بٌ تبرا اً جٌف مق ػھمل بٌ

ے ذ بب ر
ے تھ
نسر کی ىش نن شادد نن کہئ

ُسپرد

شكد

بتی ك علی نن ط قـ ص غبر

ہمٌشً آنے میك تھی اب بہیك ہے کجھ بٌخبر
ُ
ذنبھٌلے اف کل ذسیق اكش فٌطمه رلگبر
جلد آنے ہیك ہف شر ک بٌنے ہیك ہف
بٌ

ػھالۓ

اسے

بیچیق

٭٭٭٭٭

ػھمل بٌ

1227

ػھمى تبرا ػھمىت بگی اصغر مٌق دٌشي شات

ػھمى تبرا ػھمىت بگی اصغر مٌق دٌشي شات
اكش ادؾ ہی بہٌت بگی اصغر مٌق دٌشي شات
ے اؽ تبر
ے مٌش ت بگ
ے نن کـ نجھ
ے گل
بنہ
غف رؿ سے نن لگٌت بگی اصغر مٌق دٌشي شات
ئی بد آۓ نجھکل جیق سے نسبر میك جٌؽ کے
آعلش میك دالت بگی اصغر مٌق دٌشي شات
آت بگی ضلذتل جب تبري مٌرش کی گلر سے
دٌنسمق میك نن طمٌت بگی اصغر مٌق دٌشي شات

1228

آؿ شسمؿ کل بہت بٌر آت بگی تبري
رؿ کل مگز و بٌت بگی اصغر مٌق دٌشي شات
يرػھٌبیگٌ نن رھلة میك ػیحن بیلؿ کٌ
ُ
ب
ے اصھٌت گی اصغر مٌق دٌشي شات
جٌرش نجھ
ط
تبرً ق بـ گلر نن جٌلی شہے کلئی
شب کل رعٌ ز بٌت بگی اصغر مٌق دٌشي شات

غف کی حمٌلی سکز سق پزہٌف الدیك سے نن
کس طرد سے ت بٌبگی اصغر مٌق دٌشي شات
٭٭٭٭٭

1232

ُ
ػ
ک
ر ھ بٌ بٌتل جالكت ہے اصغر کٌ ہف سے ھراۓ لیل
ُ
ػ
ک
ج
ر ھ بٌ بٌتل الكت ہے اصغر کٌ ہف سے ھراۓ لیل
اً کزبـ ہف کٌ لِ لیل ؼی تھر کے ہٌۓ ز بٌۓ لیل

اً ىؿ ہلۓ کیلق ىجھ سے ص قٌ ت بالل تل اصغر مبري س طٌ

ُ
نن سچ ہے ت مہیك بٌئی نن مال جىیلش مگز تھی نن رکھ بٌ

پ

کیلق َن میك مٌق کل

ػھمص گیل اكش آ َپن

گلش نشٌۓ لیل

ئی بٌ علی اکبر سق لل سشا کجھ رھ بٌف ہے ػھمنے تھٌئی کٌ
کف سق ہے اتھی نن مٌم ل قٌ ہے شات تھ بٌبؾ اكش ؽجرا
گز ئی بد سے زش کز ضلبؾ پسً تف رھر کز ہٌتھ بہالۓ لیل دالۓ

1232

ػھ مٌم کے سق میك ركره ػھمبٌ مٌق ػھمث گتی ػھمبٌ ػھمى
ُ
گزرف نن سیف کٌ تبر لگٌ اػ ِچلّو تھر بٌئی نن مال
ُ
ے سے سق میك اً ئی بٌ تف ک بٌ ک بٌ ش نج اتھٌۓ لیل
اس بنہ
ے لٍ كم ذشؾ ضبٌق
كم سمض ع طش كم تھمؿ سی جٌق كم سم کھ
ے خبراق
كم تبر جال کز کے كم کمٌق ھمت نن تبري رب تھ
ے پز کھٌۓ لیل
ے ہلۓ اً ت بٌسے اصغر تف تبر گل
ھیسئ
ہے شات تھ بٌبؾ تلش ن طر  ،اكش سمبٌ خیگـ اً رلبر

جیق آبیگٌ پِن

مٌق کیلبکز ؾرتُ نن تبري تھی بٌ ہے جگز

بنہٌئی میك جب رـ گھبراۓ مٌبٌ کل بٌس بالۓ لیل

1231

ے رپز سے ػھملے میك ٌض طر
ک بٌ سمؼ صہٌرت تھٌ اصغر تھ

ُ
ک
ذسرت کی ن طر تھی سمۓ بدش کھٌئی نن پزس ىجھ ر ھ بٌ پز
آعلش مبري كپزاق کز کے خیگـ کی گلر نشٌۓ لیل
٭٭٭٭٭

1232

ُ
ک
ر ھ بٌ بٌتل

شكکز تللی

ُ
ک
ر ھ بٌ بٌتل

شكکز تللی

اصغر

اصغر

کٌ

کٌ

جٌلی

جٌلی

ػھمى ہے

ػھمى ہے

اب کس کل ػھالۓ نن مٌرش معصلـ قبر میك سمبٌ ہے
ے سے ل بکز نے شبر کل ىئی گلري میك
ضبیب جب خیم
کہتی ہلئی شو سے مٌ ہیء نے آب و بـ نن پست بٌ ہے
ُ
ے کلپز كالے
گلري میك اتھٌکز اصغر کل ہیك شف میك جل
ہے کلئی ضل رتلً تبر اسے نحن ػھ مٌم کٌ صشک بٌ ہے
اً کلقے كاللق ک بٌ تف میك اكىر کسی کل ہے کو بہیك
خیت کٌ عٌمق تف سے اؽ م طرم بٌئی کٌ جٌہ بٌ ہے

ُ
ہٌتھمق میك اتھٌکز اصغر کل ذببر نے رب کل رکھالبٌ
1233

من طر تھٌ ہٌتھ میك سمس ہدي کے ذسر کٌ ًسبري آبٌ ہے
ک
ب
ھ
ػ
ب
دزمـ نے ابؾ بٌكؽ نیجٌ ھی گزرف کل ھ بد ل بٌ
س
ذببر کٌ رؿ پسبٌ اس جٌ نس مجھم ق بٌهت پزبٌ ہے
ُ
ل بٌ ضلف ابل بٌ

ِچلّو میك اكش آطمٌق پز شو نے تھنیکٌ
ک بٌ دٌف ہے ابؾ م طرم تھی لہل نن شكۓ ضمیك پز گزبٌ ہے
تٍ ہٌتھ کل ضلصً ادٌشً سے کی ؾرض ہلق ػھمبٌ میك تھی صہ بد
پزہٌف ہدي نے نن نکنن ہف اہـ ؾزا کل ز بٌبٌ ہے
ہے ط قـ مبرا ععمت كاى نے ريق نن ىشو کیلق کز ہل
نن سم نچ کے شو نے ػھمئی لجد کل کھمر نن نحن دالبٌ ہے

1234

اً کزب ك بال گلري میك تبري ابؾ ػھمئی امٌتُ شکھ بٌ ہلق
شکھ بٌ تل ص قٌظت سے ابکل نن مبرً جگز کٌ بکسا ہے
ذببر کے راعی پزہٌف ریك جب آم ك نکٌ کی ىجلس میك
م
ے آبٌ ہے
ے ہیك اصغر کٌ ق بـ ابؾ نمشو دٌ مئ
پس ھئ
اً مللی عالملق کل نن تبرً عٌسمش میك تل نخسما رت بٌ
نن کہو کے صہ بد ہر اؽ شو کے فدملق میك شر کل ػھکٌبٌ ہے
ہے شب سے رعٌ ہل طمؿ ن قٌ پزہٌف ہدي کی ىکھمق پزس
نس نن ہی بیلؿ کے رؿ میك ددا ہر لمحن ہر آق آبٌ ہے

٭٭٭٭٭

1235

رف زھـ رکٌ ہے دٌـ آئی شر پز

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

رف زھـ رکٌ ہے دٌـ آئی شر پز

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

گھر تف نن للنے اب مٌق ہے ٌض طر

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

ذیشٌف یق ہے بٌشکیلق

کٌ

م
ب
ق
تھ بال ہے ـ میك دٌنن

ے میك اصغر
جٌنے کہٌق ہل ا نس

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

ت مہٌشا

ے گلاشا
مٌق کل ہل کیس

سمبٌ

ہلا

ہے ػھمى

ُ
ت
ے اً مبرً رلبر
کیلق مٌق سے شك ھ

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

ُ
ک
ن
مٌق کے رىشً آ ھمق کے بٌشً

تف سے تھٌ رؿ کل صہٌشا

ے ہل اصغر
ير جٌۓگی مٌق ذنئ

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

1236

تف نے تل ئی بٌ تلق گھر کل ػھمصا

ے ددھٌشا
مہمٌق ہل چیس

بٌریك ت مہٌشي اكش مٌق ہے اصغر

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

جٌنے ہلۓ ہٌۓ نن تھی نن سمجٌ

کیسی ہے مٌق نے صہٌشا

جٌلی ہے گلري جٌلی ہلا گھر

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

نکٌشكق

ہے بٌـ لٍ نن ت مہٌشا

تمکل

نکٌشكق

بٌ

نن

اً لعـ مبرً اً مبرً اصغر

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

ے تف نے کہیك سے
لگ بٌ ہے چیس
ُ
بہلل میك تف کل زھلبذكبگی اتھ کز

سمنے میك مٌق کل نکٌشا
ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

ضبدگٌئی

ے ؼی ىجھ کل مٌشا
کیلق چنئ

تھر

ے ز بٌہی
اً مبرً بنہ

ىجھ

غمزرم

کی

ک بٌ

شكئی شہلبگی اب ضبدگی

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

1237

ػ
شك شك کے تل ھتی ہیك بٌتل شو ضمق سے
ػ
شك شك کے تل ھتی ہیك بٌتل شو ضمق سے
کسبـ ضلاق کی میت کس طرد ىۓ شف سے
ػھمى ضل جٌلی رنکھٌ شك کز ظکینن

تللی

امٌق ہمٌشً اصغر اب بؾ نن آۓ شف سے
مہمٌق بال کے شف میك ذبط بتی کل مٌشا
انشٌ دللؽ کلئی کزبٌ ہے نے كطق سے

ُ
نے جیق ہے ظکینن اكش دٌنس شؽ شہی ہے

انشٌ گال سفی نے بٌبدھٌ ہے تلق شسق سے
رشً نن مٌش

ظٌلف سجٌر بٌتلاق کل

ابؾ گـ بہی ہے بٌقی گلشاش بیچیق سے
اقسمس شو کی میت ؾربٌق پسي ہے شف میك
ركتلق غہٌق کٌ مٌلؾ ىچ بٌح ہے کلق سے
٭٭٭٭٭

1238

سمچنتی ہے نن مٌرش کـ نن جٌنے ک بٌ ہلگٌ
سمچنتی ہے

مٌرش

کـ نن جٌنے ک بٌ ہلگٌ

نن

گلر میك ہے آح اصغر

کـ نن جٌنے ک بٌ ہلگٌ

رھلة میك ق بٌهت کی

تَ شہٌ ہے یق دٌشا

کز

کـ نن جٌنے ک بٌ ہلگٌ

اکبر ؼ بٌس

رب فدا ہیك اصغر پز

آح سمۓ شك شك

علف

ك

آح تل تھرا ہے گھر

کـ نن جٌنے ک بٌ ہلگٌ

ے ہیك
ہمکئ

گلرتلق میك ػھملے میك

شف میك شو کے ہٌتھمق پز

کـ نن جٌنے ک بٌ ہلگٌ

آح

تل

٭٭٭٭٭

1242

سمۓ ہل کہٌق جٌ کے مبرً اصغر بٌراق

سمۓ ہل کہٌق جٌ کے مبرً اصغر بٌراق
ے کے رش پز ہے پزنشٌق
مٌق کٍ سے کھڑي خیم

جٌنے سے تبرً جٌلی ہلئی گلر اً ئی بٌ
تل جب سے گ بٌ لِ گتی اشمٌتلق کی رت بٌ
ے مٌق تبرً فربٌق
کس ت بٌش سے بٌى تھٌ نجھ
جٌلق تل کہٌق جٌلق مبري آنکھمق کے بٌشً
شكنے کل میك ضبدم شہی اً شاح رىشً
ہر

لمحن

تبري بٌر میك پست بگی نن امٌق

نے جیق تبرا ت بٌس سے ػھملے میك پست بٌ
اكش بٌة کی آعلش میك آنے ہی ىجل بٌ
بٌر آبٌ ہے ئی بٌ تل پسة جٌئی ہے امٌق

1242

ے ػھمص کے کس رؿ سے میك جٌلق
ؽجرا میك نجھ
نس میك بہیك اً ىؿ تبري بٌر تھمىلق
ے جٌئی ہے امٌق
ؼ بدكؼ میك ػھملے کل لنئ
پزرنس میك لکھی تھی تبري

ئی بٌ جدائی

قسمت نے گھڑي کیسی ٌطنیت کی رکھٌئی
ظٌلف نے

ے
نجھ

مٌشا بہیك ير گتی امٌق

نن آ نسمق نن بہٌبیك

کیلق اصغر نے شبر
ُ
کیلق ادکی ٌطنیت نن مٌتف نن کزاۓ
ے اً مؤمیلق عقتی کٌ ہے دٌمٌق
ے لنئ
ا بئ

تھی بٌ ہے جگز ربکھ کے ػھمى تبرا

اص غ ر

ے ؼی جیق آبیگٌ کیلق کز
ے چنئ
اً ىؿ ىجھ
نن سمخ کے اً جٌف جگز میك ہلق پزنشٌق

1241

و بداق کی طرػ ربکھ کے بٌتلق تلق نکٌشي
پزرنس میك تلق لِ گتی نن رشر کی مٌشي
گھربٌش ل بٌ ہل گتی مٌق نے شر ك دٌمٌق
اہلل شً ت بٌس ہی گ بٌ

رت بٌ سے اصغر

ؔ غف اصغر میك تلق کہتی شہی مٌرش
ح بدش
اً ىؿ تبرً تعد مبرا رؿ ہلا كپزاق
*****

1242

شو نے علی اصغر کل جب ريق ک بٌ ہلگٌ

شو نے علی اصغر کل جب ريق ک بٌ ہلگٌ
ے کل بٌئی نن مال ہلگٌ
پزتُ نن ػھڑ کئ

ک بٌ رشر ہلا ہلگٌ رؿ میك شو كاى کے
معصلـ کی گزرف پز جب تبر جال ہلگٌ
ُ
آدٌف نن تھٌ اتھ بٌ معصلـ کی پزتُ سے
ُ
ے رؿ ئنبھ گ بٌ ہلگٌ
ے ہل ب گ
جب آة ا ت ھ
تھٌئی تھی پزاپز کٌ جب ق بـ ہلا ہلگٌ
لشکز کٌ علف شو نے تھر کشکل ربٌ ہلگٌ

1243

مٌق کہتی تھی شك شك کز رسمق ہے كہٌق ىکھم
م
اکبر مبرا ق بـ میك کس کس سے لسا ہلگٌ

ئی بٌ تھی پزاپز کٌ جب ق بـ ہلا ہلگٌ
ُ
ىشو علی اکبر کٌ ک بٌ شو سے اتھٌ ہلگٌ

ے
ے ہل ب گ
ے جٌکف کے شر ئیش کنئ
جب دٌ مئ

ریّس

میك ظکینن کٌ بنہٌ دٌ گال ہلگٌ

٭٭٭٭٭

1244

قبر

ت بٌ شہے ہیك ذسیق

اصغر

ت بٌ شہے ہیك ذسیق

ات بٌ رؿ آضمٌق شہے ہیك ذسیق

ے ہیك مالبکت ػھؾ کز
رن ک ھ ئ

کس کل گلري میك ى شہے ہیك ذسیق

اتھم ػھملے سے ىخسق جلفت

شف میك تف کل دال شہے ہیك ذسیق

ًشلمٌق ہے

ربکھ فرآق کل ى شہے ہیك ذسیق

شکھ کے اصغر کل بنہی پزتُ میك

كضف اتمٌق پسھٌ شہے ہیك ذسیق

ذسر بؾ کزبالء کی گلري میك

تف کل اصغر دال شہے ہیك ذسیق

ػھد گ بٌ اب گللۓ اصغر تھی

شر ک بٌنے کل جٌ شہے ہیك ذسیق

م
بٌشم بٌشم مال کے ق بـ میك

پزا فرآق ز بٌ شہے ہیك ذسیق

پز

تبرا شتنن پسھٌ شہے ہیك ذسیق

قبر

دزملو

کزبالء

اصغر

اگز

تل

بٌض

کز

م قدش

٭٭٭٭٭



1245

قبر اصغر نن مٌرش نکٌشي گھر جلل دٌـ ہلئی ہے اصغر
قبر اصغر نن مٌرش نکٌشي گھر جلل دٌـ ہلئی ہے اصغر
جٌؽ پز ئی بد آت بگی کیلق کز گھر جلل دٌـ ہلئی ہے اصغر
تھٌ گتی تبري ضلشت ضمیك کل  ،لے ل بٌ مبرً لخت جگز کل
نن نن سمجٌ کے شكت بگی مٌرش گھر جلل دٌـ ہلئی ہے اصغر
جلتی شبتی نن ضطمی گال ہے  ،جیق آبیگٌ کیلق کز اً جٌئی
سمنے خیگـ میك نستی نشٌئی گھر جلل دٌـ ہلئی ہے اصغر
تبر گزرف سے کیلق کز نکٌللق  ،اب تل میکٌ زھال ہے ت مہٌشا
تمکل گلري میك کیلق کز اتھٌلق  ،گھر جلل دٌـ ہلئی ہے اصغر
٭٭٭٭٭



1246

ے كپزاف ػھمى ہل گ بٌ
ق بـ اصغر ہل گئ
ے كپزاف ػھمى ہل گ بٌ
ق بـ اصغر ہل گئ
ے كپزاف ػھمى ہل گ بٌ
مٌق کے ہے ہے بیق تھ
اب کہٌق بٌلبگی نجھکل گلر کے بٌلے مبرً
اً علی اصغر مبرً كپزاف ػھمى ہل گ بٌ
للشبٌق رً کے میك اب کشکل داللق ہے سیف
ے كپزاف ػھمى ہل گ بٌ
تف تل خیگـ جٌ نس
ہر گھڑي کہتی ہلئی جٌئی ہلق ػھملے کے فرتٍ
ے كالے مبرً كپزاف ػھمى ہل گ بٌ
ػھم لئ
ہل کہٌق آكاض رك اً مبرً رلبر مبرً ىؿ
ے كپزاف ػھمى ہل گ بٌ
کس جگو تف جٌ نس
٭٭٭٭٭

1247

ُ
ک
کہتی تھی ابؾ ر ھ بٌ اصغر مبرا کہٌق ہے
ُ
ک
کہتی تھی ابؾ ر ھ بٌ اصغر مبرا کہٌق ہے
جٌلی پسا ہے ػھمى اصغر مبرا کہٌق ہے
ے کل ہے کلیحن آ جٌل اب تل ئی بٌ
تھنئ
ُ
ک
کٍ بؾ نکٌشً ر ھ بٌ اصغر مبرا کہٌق ہے
جب جٌلبگی مدتنن میك ک بٌ ضلاب ركبگی
ے اصغر مبرا کہٌق ہے
ے للؾ ىجھس
تلػھی بگ

ے ت بٌ رً
اً جٌبد آطمٌق کے تل ہی ىجھ
آنکھمق کٌ مبري بٌشا اصغر مبرا کہٌق ہے

1248

ے سے میك لگٌلق
ضلر جٌ کے دٌتھ ىلق  ،ذنئ
کلئی ت بٌ رً ات بٌ اصغر مبرا کہٌق ہے

نحن ہے زش نن جٌۓ جلدي کلئی ت بٌ رً
ہے ہر طرػ ابدھبرا اصغر مبرا کہٌق ہے
ے
ے تھی ىجھکل تل اب بیلبگی کیس
بٌئی مل
سمکھی ضبٌف كاى اصغر مبرا کہٌق ہے
٭٭٭٭٭

1252

کہتی تھی بٌتل اصغر ت بٌشً ػھمى تبرا جٌلی ہے
کہتی تھی بٌتل اصغر ت بٌشً ػھمى تبرا جٌلی ہے
سمبٌ ہے کس خیگـ میك تل ػھمى تبرا جٌلی ہے
ے نجھکل
نجھکل ػھمىئی شبر بالئی ز بکل رکھٌئی ل بک
ئ
ب
ػ
ن
آح میك جٌلی ھی ہلق اكش ھمى تبرا جٌلی ہے
ے اصغر ت بٌشً نستی تھی
آؿ بتی کے گھر میك نجھس
ے جٌلی ػھمى تبرا جٌلی ہے
آح نن گھر ہلا نجھس
ے بٌبٌ کے ركتلق ہٌتھمق پز تل شف میك گ بٌ
بٌئی ئنئ
بٌئی ئی کز كانس نن آبٌ ػھمى تبرا جٌلی ہے
ے میك ئی بٌ قبر میك جٌکز سمبٌ ہے
کھٌ کز تبر گل
ے جٌلی ػھمى تبرا جٌلی ہے
مبرا گھر ہلا نجھس

1252

ہٌتھمق میك سمس امٌهت کے تل ًسبر ي یق کے آبٌ تھٌ
گلر ہلكي ذببر کی جٌلی ػھمى تبرا جٌلی ہے
شبر میك کشکل باللق اصغر گلر میك کشکل ببھٌلبگی
ہل گتی گلري مبري جٌلی ػھمى تبرا جٌلی ہے
ے
خیت میك اب بٌبٌ علی اكش فٌطمه راري ػھالئی بگ
ػھمل بٌ ئی بٌ خیت میك اب ػھمى تبرا جٌلی ہے
شب نے تبرً جٌطر ت بٌبٌ تلش کٌ ػھمى خیت میك

ے بہٌق کٌ ػھمى جٌلی ہے
كاق کٌ ػھمى تھر گ بٌ نجھس
*****

1251

ے تف کہٌق مبرً اصغر
کھم گئ

ے تف کہٌق مبرً اصغر
کھم گئ

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

کہو شہی ہے نن شك شك کے مٌرش

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

ے ز بٌہی کہٌق ہل
مبرً بنہ

تللل خیت کے شاہی کہٌق ہل

ے کے رش پز
شام نکتی ہلق خیم

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

کشکل داللق

جٌلی ػھمى ہے کشکل ػھمىلق

ت بٌش کس کل کزكق اب لیٹ کز

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

ے اب نن للشي ز بٌۓ
مٌق کس

تلسے گٌللق نن لے کز ہیشٌۓ

ے نن ٌض طر
رؿ کل بہالۓ کیس

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

گلر میك ابتی

1252

ے شہل گے
سمنے خیگـ میك کیس

ے
زش لگیگٌ تل کس سے کہل گئ

بٌر شکھ بٌ کے ہے بٌس اکبر

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

اب تل نس جٌؽ ہی ہے نجھمبٌ

اكش

کھللبٌ

ے جٌؽ کی لے کے جٌرش
سم گئ

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

ابؾ م طرم نن بٌئی کٌ بٌبٌ

دزملو

جل ؼ

ت مہٌشا

ابدھبرا

نشٌنن

نے

ت بٌبٌ

تبر سیمگز

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

گلر میك اب تل ضہراء دالۓ

بالۓ

کھٌبٌ

نن

يرنضی تف

کل

کلپز

اكش

ػھمى

ػھمىۓ

بیمبر

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

ک بٌ

کہلبگی

میك جٌکز مدتنن

ک بٌ ت بٌۓ گی رب کل ظکینن

ير

گ بٌ

پزارش

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

تبر

کھٌ کے

1253

تھر رك اصغر ضل ہے گلر جٌلی

رش نن آۓ ہیك تبرً سمالی

آبکھ میك لے کے غف کٌ سم بدش

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

جب نن ذیػ الہدي سکز کزنے

مؤوبیك ادؾ آنکھمق میك تھرنے

كم من طر

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

بٌر آبٌ ہے ہمکل

م

نضـ کی طمؿ ن قٌء کز

ؔمی رعٌء کز
ہٌتھ اتھٌ کز ذشٌ

شو

نن دالهت شہیك بٌ نن ىخسر

ہل گتی دٌـ گھر للث آل

٭٭٭٭٭

1254

ے
گہلاشً سے ذسیق ضل اصغر کل لے جل
ے
گہلاشً سے ذسیق ضل اصغر کل لے جل
ے
ہٌتھمق نن شکھ کے فدنن راكش کل لے جل
ے
بٌرؿ میك دٌـ کے مو اتلش کل لے جل
ے
جالئی مٌق کہٌق مبرً رلبر کل لے جل
فٌشغ اتھی بہیك ہلئی اکبر کے راغ سے
کجھ شكستی ہے گھر میك مبرً اس دزاغ سے

ہلل مبرً گـ کل نن جٌشك میك لے کے جٌل
بنہی سی جٌف کل نن ہزاشكق میك لے کے جٌل
اؽ ملش بٌتلاق کل نن مٌشكق میك لے کے جٌل
نے شبر کل نن بنعلق کی رھٌشكق میك لے کے جٌل
خیگـ میك لے نن جٌل نن بٌضكق کٌ بال ہے
میك نے ابہیك اتھی بہیك گھر سے نکٌى ہے

1255

ُ
کُ
ػھملے سے کیلق اتھٌ ل بٌ ر ھ بٌ ہے مبرا رؿ

ُ
سمنے سے کیلق رگٌ ربٌ رکھ بٌ ہے مبرا رؿ
ُ
ک
جٌرش سے کیلق ػھ بٌ ل بٌ ر ھ بٌ ہے مبرا رؿ
ُ
ے سے کیلق لگٌ ل بٌ رکھ بٌ ہے مبرا رؿ
ذنئ
َ
ک
ج
ن
ى
ھ
ے ہیك آة
كسماس کل آبٌ ہے ک بٌ ر ھئ
ے ہیك آة
کیلق بٌش بٌش اضکٌ گال رنکھئ
رنکھم تل مبري ضکـ کل کس طرد بک بٌ ہے
گلري میك مبري آنے کل کیشٌ ہمک بٌ ہے
بٌ جٌش ہے کو منن سے بہیك تلؿ دک بٌ ہے
ے ہٌتھمق کل ہر رـ ت بک بٌ ہے
ل بکق نن بنہ

پ
ِن ركره ادکل ربکھ کے آنکھیك تھر آئی ہیك

جٌبٌ بہیك نن جٌف مبري نکلی جٌئی ہے

1256

ے
گرشي میك جٌف سے اسے لے کے نن جٌ بئ
ے
ت بٌدٌ ہی ؼی شہیگٌ نن بٌئی بال بئ
ے
ادکی تل ضکـ تھی نن کسی کل رکھٌ بئ
اس ػیحن لٍ کل بہٌق نن

َہوا

ے
تھی لگٌ بئ

اذشٌف ہلگٌ آنکٌ ىجھ رؿ مللؿ
د ت
میك كاشي ا کل ھیج رك قبر شسمؿ پز
پز

بٌتل کے اس ت بٌف سے گھبراۓ دٌم ریك
آدز فرتٍ ولح کے لے آۓ دٌم ریك
ے کل شکھ کے ہٌتھمق نن جالۓ دٌم ریك
نج
بٌشكق سمجھ لل ضل ت مہیك سمجھٌۓ دٌم ریك
ے بنہی سی جٌف کٌ
کجھ تل ح بٌؿ جٌ ہنئ
ت بالل ک بٌ كصلش ہیك اس نے ضبٌف کٌ

1257

ُ
نن سق کے دزملو نے اتھٌبٌ کمٌف کل
بٌکٌ س طٌ سعٌش نے بنہی سی جٌف
مٌشا جدبؿ دٌم کے

کل

اپزك کمٌف کل

ے و بٌبٌ بٌتل کے بٌـ ك نشٌف کل
ے ھئ
ھئ
جالئی ملت ہٌۓ نن نجھکل

امٌف ري

ے نے صہف صہف کے ہٌتھمق نن جٌف ري
نج

شو نے سماۓ دکز ضبٌق سے نن کجھ کہٌ
جٌبد ات بٌ ضپز جٌؽ ػھ بٌبٌ نضد نکٌ
ُ
ُ
ے کٌ شذ ک بٌ
پزتُ سے اتھ کے آة نے خیم
ُ
ے م طل ق ٌ
ے تھ
ل بکق فدـ نن آگے کل ا تھئ
ے گی
ے کل مٌ بگ
ے ک بٌ کہلنگٌ ضل نج
ے تھ
ک ہئ
ے گی
بٌتل ؾركش ھیشلیلق كالے کل مٌ بگ

1258

َ
ے ؾرض کو بٌ رش خیمن نن جٌؿ ضاش
بہیج
ربکھ کے شرمٌۓ بٌش بٌش

آئی ضل بٌتل

ے دٌم بٌـ راش
ے لگ
گزرف ػھکٌ کے کہئ
پ
لل صہر بٌتل َن گ بٌ اصغر کٌ تھی يزاش
بٌسمش پس
بٌتل

گ بٌ ہے رؿ رشربٌؽ میك

تبري کمٌئی ملی

آح جٌؽ میك

بٌتل كم

تبرا ھیشلیلق

كاى گرش

گ بٌ

بٌتل كم

تبري گلر کٌ

بٌى گرش

گ بٌ

بٌتل كم
بٌتل كم

ُ
تبرً گھر کٌ اجٌى گرش
تبرا

ے
ػھم لئ

كاى

گ بٌ

گرش گ بٌ

ے ہی ك
ے ہیك نن ہر رـ ىجلئ
نن اب كم ضل نکئ
ے ہی ك
فرركس میك كم ضلشكق کی گلري میك بلئ

1262

جالئی بٌتل ہٌۓ مبرً بٌ يرار آۓ
کق خیگللق میك بٌتل ت مہیك زھلبذنے کل جٌۓ
گ
ت
ھ
ج
گ
ی
ے بٌۓ
تف نیلق ھی ھر میك ہمٌشً نن لئ

ے سے جٌکے ضکـ نن مٌق کل رکھٌنے آۓ
خیم
ے
ے گئ
ىجھ سے نجھڑ کے ت بٌس کے مٌشً جل
ے
ے گئ
کس مٌق کی گلر میك مبرً ت بٌشً جل

ػھمى ت مہٌشا جٌلی ہے کس کل ػھاللق میك
ے رب کل ز بٌلق میك
رً رً کے للشبٌق کس
ے سے لگٌلق میك
پسبیگٌ رؿ تل کس کل گل
شکھ شکھ کے ہٌتھ ہلبیلق نن کس کل ھیشٌلق میك
ے
ے گئ
راري کے بٌس جلد میك بنہٌ جل
ے
ے كالی کل لے گئ
ے نن دٌتھ بٌ لئ
ے ھئ
ھئ

1262

ُ
بٌتل کے اس ت بٌف نے شو کل شى ربٌ
ے شر ک بٌ ربٌ
شرظت ضل ہل کے شف میك گئ
نس اً شرنػ ذسر کٌ دٌمٌق رکھٌ ربٌ
ذیعلق نے آح ادکلق کٌ رشبٌ بہٌ ربٌ
ے
کز ؾرض شو سے رؿ مبرا ُح ْر َسب ْد کیخنئ
ے
اصغر کے عدقے سے کلئی فرضبد رنخنئ
٭٭٭٭٭

1261

سے ددھٌشً علی اصغر

بٌدٌر ضمٌنے

بٌدٌر ضمٌنے سے ددھٌشً علی اصغر
ے کلپز کے ک بٌشً علی اصغر
ت بٌسے گئ
صشمٌہے کل رك گھمتِ ہی بٌئی کے بالنے
اً ظٌلملق مہمٌق ہیك ت مہٌشً علی اصغر
بٌتل نے

کہٌ دٌم اسے بٌئی

بالبیك

ہیك جٌف نن لٍ ت بٌس کے مٌشً علی اصغر
ذببر نضد

بٌس

ے
جل

م
جٌتٍ ق بـ

ُ
ع
ے شاح رىشً لی اصغر
ہٌتھمق نن لنئ

ہلبیلق نن ضبٌق تھبربٌ رنکھٌ تھٌ سبھی نے
س
ے نن نن معصلـ ادٌشً  ،علی اصغر
مجھ
اؽ تبر سیمگز کٌ لگٌ

آکے

ے میك
گل

جٌشي ہلۓ نس ضلف کے رھٌشً علی اصغر

1262

رـ تلصنے رنکھٌ ت مہیك ہٌتھمق نن ضل شو نے
ُ
ے آنکھمق میك ن طٌشً علی اصغر
زھ بذى گئ
ػھمئی سی لجد دٌم ریك ضلر کھمر شہے ہیك
کلئی بہیك ذس کل کو نکٌشً علی اصغر
شكئی ہے ظکینن مبرً تھ بٌ کل تل ى رك
ہیك ہف کل بہت جٌف سے ت بٌشً علی اصغر
ے
عٌسمش کے رف ؾرش بیلت کے طمکئ
ے جٌبد ز بٌشً علی اصغر
رب زكب گئ
ے
آنکھمق کے م قٌبـ شہے ػھملے سے ل ینئ
ے  ،كم شراشً علی اصغر
كم آؾ کے سعل
ے ت بٌس
جٌؾر ہیك نن ادکلق کے ت بٌلے ضل نجھ
کجھ اكش بہیك بٌس ہمٌشً علی
او بد

ؾزاراش
ؔ

کی

پز

ے
ى بئ

اصغر

جلدي

ئنبھٌ ہے كم رامق کل نشٌشً علی اصغر
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

1263

مٌق غمزرم نکٌشي آ جٌل ت بٌشً اصغر
ق بد جٌنے میك نن رنکھم ابؾ مٌق کٌ جٌؿ ہے
ذصکٌ گہلاشم ہے جٌلی اكش لجد میك ىؿ ہے
مٌق غمزرم نکٌشي آ جٌل ت بٌشً اصغر
مٌرش ہے تف نن كاشي آ جٌل ت بٌشً اصغر
ے ہل بٌرؿ میك کزبال کے
اً جٌبد ػھپ گئ
ػھمى پسا ہے جٌلی سمۓ ہل شف میك جٌکے
ے
آ ت بگی ئی بد کیس

گلري بہیك ہمٌشي

کلئی ہمیك ت بٌۓ سمۓ ہل تف کہٌق پز
ے ہف كہٌق پز
ے دٌنن کز لی بگ
آ نجـ کٌ ا بئ
ے نن تف کل ػھٌصً ضمیق دٌشي
کٌت بٌ ضل تھ

1264

ے ہف آعلش میك ببھٌبیك
ت بٌىل اب کس
ے لگٌۓ
کس کل ػھمىۓ ػھمى کس کل گل
کس کل ز بٌۓ للشي مٌرش نن غف کی مٌشي
ے تف م طرم نن بٌئی بٌبٌ
ت بٌسے ہی شم گئ
ے نن ہٌۓ ظٌلف کٌ تبر کھٌبٌ
ے گل
بنہ
تھر کیلق نن ہف کزیك تلق اً ىؿ آم ك ضاشي
زھلبدھے کہٌق کہٌق پز تلش ن طر ت مہیك ہف
م
ق بـ میك ہے ابدھبرا زھلبدھے کدھر ت مہیك ہف
آ جٌل جلد ئی بٌ آ نسمق ہے رنکھم جٌشي
ے للؾ ہف سے
ے كطق جب تلػھی بگ
ہف جٌئی بگ
جٌلی ہے گلر کیلق کز کیلق آبکھ تف ہے غف سے
تل کہو رً ک بٌ نن جٌلُ فرقُ میك ہے ت مہٌشي

1265

ے
دزهت سے ػھ مہنئ
آ بگق میك تھمؿ بنہٌ

كالے کی شب ع طٌ کز
ُ
ت
ے ھی تل کھال کز
ا دک

ػھملی ہے ذشکی جٌلی تھر رً مبرً بٌشي
ے
خیت میك ررت شو پز ہف جٌ شہے ہیك ا نس
ے
ے شف میك ہٌتھمق نن شو کے چیس
ے تھ
اصغر گئ
ب
ت
ہ
ب
ے ہف نفی بٌ ھر کیلق ہے نے فراشي
یخ ی گ
ہل شكض ذسر راعی کے دٌتھ دٌم کٌ غف
خیت کی شام پز ہل ذببر کٌ ہی مٌتف
اكش کٌبدھل نن ذشٌمی مللی کی ہل سماشي

٭٭٭٭٭

1266

بنہٌ دٌ ابؾ ز بٌہی گلري میك آ شہٌ ہے

ؾرتُ کٌ نے کسی کٌ بٌرؿ دٌ ػھٌ شہٌ ہے
ے ىجٌہد خیملق میك ک بٌ شہٌ ہے
رب کِ گئ
بنہٌ دٌ ابؾ ز بٌہی گلري میك آ شہٌ ہے
ضلرراشتلق سے لٍ پز آہیك تھر گبیك ہیك
شؽ شؽ گتی ہے دٌنسیك بیضیك بہر گبیك ہیك
بہرا ہلا كم ػھمى ک بٌ رؿ ہال شہٌ ہے
کیسی لتی ہے نستی کیسی متی ہیك جٌبیك
ک بٌ دکز کز شہی ہے سمکھی ہلئی ضبٌبیك
ک بٌ صبر پسه شہٌ ہے ک بٌ غ بط ػھٌ شہٌ ہے
سپّر کی ملت رنکھم اكش ركبہر کل رنکھم
ُ
ے جگز کل رنکھم
اصغر کے سق کل رنکھم ا دک
ضل ررت کزبال میك ركلُ

لُبا

شہٌ ہے

1267

َ
ے
ے بہیك ا ت بل
ے کہیك ز بٌہی ر نکھ
ا نس
مٌق کی طرػ سے کلئی شذ کی بالبیك لے لے
ے بہـ ىجٌہد و بداق کل جٌ شہٌ ہے
بہل
نن ضبدگی کی بہلی کزكث ہے شاس آۓ
ے لگٌۓ
ذببر ى شہے ہیك گھر سے گل
اكش ملت کٌ فرضنن آنکھیك نجھٌ شہٌ ہے

دٌشً غہٌق سے کہو رك کلف ك ٌکٌق سے کہو رك
نن شكد کٌشكاق ہے ہر کٌشكاق سے کہو رك
ت بٌدٌ ہے بیق رف کٌ اكش تبر کھٌ شہٌ ہے
سجٌر کی ز بٌہت اکبر

کی دٌف ہلبٌ

اً ملت کٌش انشٌ نحن ضلاف ہلبٌ
رك رف کی ضبدگی میك بیلش رکھٌ شہٌ ہے
٭٭٭٭٭

1268

ے ز بٌہی اصغر و بداق میك آ شہے ہیك
بنہ
ے ز بٌہی اصغر و بداق میك آ شہے ہیك
بنہ
طو بتی کے ریك نن فربٌف ہل شہے ہیك
آفٌ ذسیق ح بکل گلري میك ى شہے ہیك
ابؾ گھمتِ بٌئی ربدك اصغر کل کہو شہے ہیك
تبر

ح ب ُؔ
ے
ے کمل
ک

جالبٌ

ے
گل

کے

اكپز

نے شرـ دزملو نے ملعلف تھٌ نن بدپز
تھنیکٌ ہے ضلف انکٌ ذببر نے طمٌء پز
آم
يرفد سے ح بکی

ک بٌ

ابکل

ػھمئی

آكاض

غنتی

آئی

ريق
فدسی

پزدٌ ريق ہلا ہلق

غنتی

عداء ُؔز بٌئی

آنسمق ػھڑؽ کے آفٌ ػھمئی قبر تھیگٌئی
ے اصغر کی ہے جدائی
ضلمی قبر اب بنہ

قبر

ابدش

1272

آفٌ ذسیق ہر بـ اصغر کل کزنے ہیك بٌر
ػھٌئی نن لےُؔدالبٌ اصغر کل کزنے ہیك بٌر
ػھملے میك ػھمىبٌ اصغر کل کزنے ہیك بٌر
ُ
ہٌتھمق میك لے اتھٌبٌ اصغر کل کزنے ہیك بٌر
مٌق کہتی ہے مبرً اصغر کل کلئی تل ىل
جٌبد

شكبٌى

غہرا

اصغر

کٌ

کلئی

رکھٌل

کھملے میك ى کے مبرً اصغر کل کلئیُؔدالل
شہلق

میك

ے
کیس

اصغر ت بٌ
َؔ
ے میك غف کٌ ہے سمش رؿ ہے دزـ کٌ نے جیق
خیم
شكئی ہےضلق کےآنسمق سے رب دزـ کی ہےؽیق

ے اصغر کٌ کزنے ہے بیق
اہـ ك ؼ بٌؿ ملک
آم ػھمص کے جال ہے اصغر ب ہیك ہمیك جیق

کلئی

ت بٌل

1272

آم

فٌم

آفٌ ذسیق

كا

آم

اصغرام

کے لخط رؿ نن

نکٌشك
جٌق ت بٌشك

سکز ذسیق کز کے ہر رف کل رب گراشك
آدز

ذسنتی

کی

سجدً

لل

بٌشك

رعٌل

ؔ شب کل ؾرضُؔز بٌكً
ے شبریك
عللات پس ھک
پزسم
ُ
ضار

م

نضـ

المعٌر

مللی
پزسم

سکز
مللی

ذسیق
ہمیك

کزاكً
ت بدھٌكً

َ
آنکھمق میك راتف طیب نن دٌم کل كدٌكً
٭٭٭٭٭

1271

ے صہ بد
بنہ

اصغر

ن
مسی

فداء

ع
ب
ل
کف

ے کہٌق تف
ے صہ بد اصغر تلق جـ ر بئ
بنہ
ُ
ُ
ت
ے بالطف
آ نسمق شکے نن مبرً  ،رؿ میك ا ھ
کھٌ کز تھی تبر ک بٌ ضلب کزنے شہے ئیسف
ن
مسی

فداء

ع
ن
ل بکف  ،مسی
ے ص ہ بد
بنہ

فداء
اصغر

ع
ل بکف
ن
مسی

فداء

ع
ل بکف

ػھ ۶مٌم کے ز بٌہی ہے دٌف تبري اکبر
شك شك کے کہو ربٌ کو ىجھکل شضا رك شركش
میك تھی فداء ہل جٌلق اً بٌبٌ جٌف تف پز
نخسم نن شتنن اعلی گزعن ہلق سق میك اصغر
ے ص ہ بد
بنہ

اصغر

ن
مسی

فداء

ع
ل بکف

1272
بٌئی کی تھی نن ضلاہش  ،بٌئی تھی نس صہٌرت
ے خیت
خیت کی گلر میك ہی بٌلی ہے تمئ
اس گلر کے كز بلو کزبٌ اً مللی میت
نجلق نے بٌبٌ ًشقؽ کزبٌ کزـ کی ن طرت
ے ص ہ بد
بنہ

اصغر

ن
مسی

فداء

ع
ل بکف

آعلش میك بدش کے او بد تلنے بٌلی
و بـ بدش اً اصغر ہے دٌق تبري پزالی
ُ
ب
ح
ت
ػ
اف ھملیلق کل ھر رك کی ہے گلر جٌلی
ے تبري رعٌء لی
شہلً نن کلئی جٌلی ذسئ
ے ص ہ بد
بنہ

اصغر

ن
مسی

فداء

ع
ب
ل
کف

تھنیکٌ ضل ضلق طمٌء پز اؽ نعـ تھٌ تمٌبٌ
ے میك م طرم م طرم آطمٌق نے ہے طمٌبٌ
ا بئ
ک بٌ يرتنن بل بد ہے اعلی ہے نن ت بٌبٌ
ذببر کل

ن لیك تھٌ

ُ
ؽیق الی لیق بٌبٌ

ے ص ہ بد
بنہ

اصغر

ن
مسی

فداء

ع
ل بکف

1273
ے ضل ہے کھم ري
ػھمئی سی قبر ہٌتھمق سے ا بئ
جٌلی ہلا ہے ػھمى جٌلی ہلئی ہے گلري
ُ
شكنے ذسیق آۓ مٌق نے او بد کھم ري
ُ
ت
ت
لنتی ظکینن اف سے  ،ھر ھر کے بٌتل شك ري
ے ص ہ بد
بنہ

اصغر

ن
مسی

فداء

ع
ل بکف

اصغر کٌ ہے كز بلو ذببر کی ہے دزهت
كم آدزي رعٌء اكش ہے آدزي كم سجدن
مللی کی ہل ن قٌء طمؿ شہلً كم بٌ ق بٌهت
شہلً كم ت بدشرت اكش شہلً ددا دالهت
ع
ن
ب
ل
اً ذیػ ریق شركش مسی فداء کف

ُ
ب
و
ے ـ نے لعیت
سمر ك پشبد پز اكش ا بک
ُ
ب
پزبٌر ہل كً رسمق اكش ہل كً ا کی سلُ
فیح وبیك کے پزطف ہل كً بل بد شاتُ

مللی رکھٌكً جلدي نن ح بدشنه ولت
ع
ن
اً ذیػ ریق شركش مسی فداء ل بکف

1274
ؔف مٌنگتی جٌ ذیػ الہدي سے ہر رـ
نسنی

ُ
آ نسمق شکے نن تبرً رؿ میك ددا ہل نن غف
لٍ پز ہل " بٌ ذسی بٌ" اكش فلب پز ہل مٌ تف
ے نن رـ
ظٌػت میك جدمیلق میك جب میك ہی نکل

ع
ن
اً ذیػ ریق شركش مسی فداء ل بکف

٭٭٭٭٭
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1275

ے ىجٌہد شف میك جٌکز تف بہیك آنے
بنہ

ے ىجٌہد شف میك جٌکز تف بہیك آنے
بنہ
دٌم تل آنے جٌف مٌرش تف بہیك آنے

ے کے رش پز
کٍ سے کھڑي ہلق خیم
آنکھمق میك

ل بکز

ادکل

دٌ گز

کے

ئیش کزكق آ جٌل اصغر تف ب ہیك آنے
تف نے ادٌشك
رً

رك

نن

کہٌ

تھٌ

م
ق بـ

کی

جداشا

میك
شضا

کز کے فیح میك آلكنگٌ لشکز تف بہیك آنے
ے
ہ یس ئ

ہل نے

ئیش

ن طر

ہے

خیمل

سے

ددھٌشً

دٌشً

ن طٌشً

ہل گ بٌ ک بٌ و بداف میك جٌکز تف بہیك آنے

1276

گزرف

پز

تبر

لگٌ

ک بٌ

ہے

کیلق بہیك رنکھٌ مٌق کل بلٹ

کز

کلنسی جىیلشي تھی اصغر تف ب ہیك آنے
ق بـ

ہلنے

دٌم

اتھٌ کز

ضل

ضلش

ىنے

ك ص قٌء سے
كم

ىسے

آنے ہے بنہٌ شف سے شركش تف بہیك آنے
کس

کل

نن

تھی

ز بٌلق
سمجٌ

نن

نن

کہٌئی

تلسػ

بٌئی

میك

مٌق سے کی بگی شات نن کیلق کز تف بہیك آنے
جٌلی

ضل

ػھمى

بٌلبگی

ئ ی بٌ

غف

سے

تھنیگٌ

مبرا

کلیحن

مٌق سے کی بگی شات نن کیلق کز تف بہیك آنے

1277

ابدھري

شات

ت بٌ بٌق

ررت

زش بہیك جٌبٌ شف میك مبري جٌق
ے شہل گے مٌق سے نجھڑ کز تف بہیك آنے
کیس
تبرً

ت بٌ

ػھمى

میك
جٌلی

کشکل داللق للشبٌ
مٌق

سے

کس نے

ضبٌرم
ربٌ

کلف
ہے

ہے
انشٌ

ے آعلش مٌرش تف ب ہیك
تھمؿ گئ
تعد
جـ

ت مہٌشً
گ بٌ

جل ؼ

جیق

بٌلق

نن

ػھمىلق

کشکل

ربکز تف بہیك آنے
ت بٌشا
صہٌشا
آنے
نن

ہلا

دٌم

نے

اصغر
خیجر

خی ػ
ے ھق گتی جٌرش تف ب ہیك آنے
ے م
جـ گئ
٭٭٭٭٭

1278

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ
ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

دزمال کٌ تبر تھی ق بٌهت ہیك

كم سیف کے ضلر سیف تھی شكنے ہیك

ػھملے كالے صہ بد ہلنے ہیك

ظٌلملق پز جدا کی لعیت ہیك

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

اؽ کلی ذسیق کے گلص بٌق کی

ے بٌصیق جٌف فرآق
چیس

کی

مٌق کی نن آدزي امٌتُ ہیك

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

ُ
ع
ت بٌس کہتی ہیك اتھم لی اصغر

ملت کہتی ہیك جلل علی اصغر

کشمکش میك بٌة کی جىیت ہیك

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

کی

اكش دٌـ کل ھیسی كم اصغر کی

ح بؿ کزبالء کی نن صقیفت ہیك

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

صیح عٌسمش اساق كم اکبر

1282

بٌئی کٌ

تلى جلؼ

تل دزمال بہٌبٌ تھٌ

تبر ضلر

نشٌبٌ تھٌ

ًشکزاہٹ میك تھی سجٌػت ہیك

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

ُ
مٌق کی گلر میك نن کیلق اراسی ہے

ک بٌ

دزمال کی ت بٌسی ہے

اب کلی کی تھی طمق سےشرظت ہے

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

ضلق میك پز تبر ہیك ىؿ تل ک بٌ ہے

دٌشا گھر ہیك بٌتمٌؿ تل ک بٌ ہے

ریق ادالـ تل دالهت ہے

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

انسی تھی َ َین ملت ہلئی ہے

ريق کز کے سكال ف قٌش شكئی ہیك

حس

کزبالءمیك رب سے بہلی پزتُ ہے

ن طر

ے معصلـ کی صہٌرت ہیك
بنہ

*****

1282

بٌر اصغر کی جب رؿ جالنے لگی
بٌر اصغر کی جب رؿ جالنے لگی

جٌلی ػھملے کل مٌرش ػھمىنے لگی

ربکھ کز ىش اکبر کل شو نے کہٌ

آح ضبیب کی جىیت تھکٌنے لگی

ػ
بیت ضہرا کے شر سے ھتی جب شرا

شر کے بٌللق سے منن کل ػھ بٌنے لگی

سمۓ رشبٌ ظکینن ضل شكئی جلی

ىش ؼ بٌس کی تھرتھرانے لگی

بٌضكلق میك ضل ضبیب کے شسی ت بدھی

بٌر علف ك دمحم کی آنے لگی

ىش تلشو نن کبري نے شكکز کہٌ

ُ
ل
ل
گ
اتھم عٌجب ر ہق ھر کل جٌنے گی

ذس کل آرـ بتی نے کہٌ ىجبرـ

ُ
اس کل

٭٭٭٭٭

اُمّت

بتی کی ز بٌنے لگی

1281

ے ذبط ٌضطفی
ے تھ
ہر اؽ فدـ نن سم خئ
ے ذبط ٌضطفی
ے تھ
ہر اؽ فدـ نن سم خئ
لے تل جال ہلق ولح غمر سے کہلنگٌ ک بٌ

نن مٌبگ بٌ ہی آ بٌ ہے ىجھکل نن الیجٌ

ِمنّت

ے كم تھال
تھی گز کزكنگٌ تل ک بٌ ر ت بگ

ے عدك مبري
ے نن ز ی ی ب گ
بٌئی کے كا س ط
ے کی جٌف جٌت بگی اكش آپزك مبري
نج
ے
ے فرتٍ ولح کے تل گھبرا کے شم گئ
بہیج
ے
جٌہٌ کزیك سؤاؿ نن شرمٌ کے شم گئ
ے
ؼبرت سے شبؿ وؼ ہلا تھرا کے شم گئ
ے
جٌرش نسر کے غہرً سے شرکٌ کے شم گئ
ن طریك ػھکٌ کے تللے کو نن ہمکل ىۓ ہیك
اصغر ت مہٌشً بٌس ؾرض لے کے آۓ ہیك

1282

نن کلف نے ضبٌق ہے ت مہیك کجھ ح بٌؿ ہے
ُ
رش نحػ ہے بٌتلۓ نے کس کٌ ىؿ ہے
لل مٌف لل ت مہیك قسف سك الجالؿ ہے
تبرتٍ کے دٌہزرً کٌ بہال سؤاؿ ہے
تلبٌ علی کٌ تف سے ظلیگٌش آب ہے
ُ
َ
رً رك کو اس میك بٌملشي ہے تلاب ہے

گز میك نقمؿ سمر ك غمر ہلق گ بٌم گٌش
ے كصلشكاش
نن تل بہیك کسی کے تھی آ گئ
صش مٌہٌ ہے ضبٌف بتی ضارم شبر ضلاش
ھسیف سے رب کے دٌتھ نن ت بٌدٌ ہے نے فراش
سق ہے ضل کف تل ت بٌس کی ددت ضبٌرم ہے
م طللـ ضلر ہے اكش نن م طللـ ضارم ہے

1283

تھر ہلتِ نے ضبٌف کے ضلمے ػھکٌ کے شر
شك کز کہٌ ضل کہ بٌ تھٌ رب کہو رکٌ بدش
بٌقی بہیك ہے بٌت کلئی مبرً اً نسر
سمکھی ضبٌف تف ہی رکھٌ رك نکٌؿ کز
ُ
تھبري ضبٌق لیلق نن ضل اس تلش ؽیق نے
تھرا کے آطمٌف کل رنکھٌ ذسیق نے
ُ
بٌق آطمٌق نن شو کی ن طر تھی اكش اس طرػ
جلقمـ نے ضبٌف ت بٌ تبر

ِچلّو
ے
مَلبا تھٌ ا بئ

کٌ ھدػ

میك لے کے ضلف كم صہزارمء نحػ
َ
غہرً نن اقسمس اىسػ

ے
تٍ نے ضبٌق نے ھجکی سی لی اكش گرش گئ
ے
معصلـ ت بٌسے بٌة کی گلري میك ير گئ

٭٭٭٭٭

1284

بٌ شب ص غبر سق میك کلئی نے بدش نن ہل
بٌ شب ص غبر سق میك کلئی نے بدش نن ہل
بٌبٌ کسی کٌ ق بـ رصلش ن طر نن ہل
ے شر نن ہل
بللً میك کلئی پزرم نسیك ت بگ
پزرنس میك ئنیف کلئی رش بدش نن ہل
ے
ق بدي ہلئی  ،بدش سے ػھمئی  ،تھٌئی ير گئ
ے
نن دٌشً رکھ ظکینن کے اكپز گرش گئ

٭٭٭٭٭

1285

نن کس کٌ ىؿ ہے کس رؿ کٌ نن صہٌشا ہے

نن کس کٌ ىؿ ہے کس رؿ کٌ نن صہٌشا ہے
نن ضل ذسیق کے ہٌتھمق نن مٌم بٌشم ہے
ُ
ے ا بٌشا ہے
بتی کے ریق نن عدقے ذس
نن ہی تل بٌتلۓ ٌض طر کے رؿ کٌ بٌشم ہے
ے کی
نن بٌت کزنے کی ظٌقُ نن بٌب جلئ
ت بٌدٌ جلد کل اؽ نے ضبٌق ددھٌشا ہے
ضل ضپز جٌؽ ػھ بٌبٌ ہے دٌم نے کس نے
ُ
شبٌب نےکس ك رلگبر کٌ رىشا ہے
کہٌ نن دٌم نے ہص بٌش اشض کزب ك بال
نن رؿ کٌ جیق ہے آنکھمق کٌ مبري بٌشا ہے

ُ
نن ركره اس کل مال ہے نن ابؾ م طرمء آب

غہٌق سے نسنن رہق جلد کل ددھٌشا ہے

1286

ُ
د
ضل شر سے بٌلق بلؾ تھٌ ذینن خیف ش ـ
ُ
ے نن تبزم سفی نے مٌشا ہے
اسی کے ذنئ
ز بٌب ربکھ کے اکبر کٌ کہو شہی تھی كضٌ
صعیػ بٌة کے رؿ کٌ بہی صہٌشا ہے
ضل نے كطق ہے ضل مہمٌق ہے اكش ًشٌفر ہے
ُ
م
اسی ؾرتٍ کل ىکھمق نے ـ کے مٌشا ہے
غف ذسیق میك کیلق تلعن ضلاق نن ہل جٌلظ
نن ہی تل نخشش ـع بٌق کٌ اؽ صہٌشا ہے
٭٭٭٭٭

1287

ے
ابؾ بٌش اكش ىجھ

گلر میك لے لل بٌبٌ

ے
ابؾ بٌش اكش ىجھ

گلر میك لے لل بٌبٌ

ُ
ک
تھر کہٌق آبکی آعلش کہٌق نن ر ھٌبٌ
ُ
ے گھر سے شو کزب ك بال
ہلکے شرظت ضل جل
كاذسی بٌ

کٌ

ہلا

سمش

دزـ

میك پزبٌ

ے نن ركصي ظکینن کے تھہر جٌلك ضشا
ز بک
ے للث کے تھر نن آنے
خجٌ ؼ بٌس گئ
مبرً رك جٌبد سے تھٌئی تھی نن گھر کل آنے
رك گھڑي میك ہی مبرا ركلہٌ گ بٌ ہے مٌشا

1288

شو نے نچی کل ضل نے جٌؿ پزنشٌق رنکھٌ
شكکے نن تلػھٌ کے ک بٌ جٌؿ ہے اً مٌم ل قٌ
ے سے ہٌتھم کل ظکینن نے کھٌ
ضلص کز بنہ
ذشکی رھٌشس تھی كہی بہر نن جٌکز سمنے
کزبال آ کے مبرً جٌبد دٌ تھٌئی کھمنے
کشکل میك بٌر کزكق کشکل باللق میك تھال
ے كاى
ے تعد مبرا کلف ہے جٌ ہئ
آ بک
ے ىجھکل بٌى
اس فدش ت بٌش سے کیلق آ بئ
ے تعد
آ بک

تھال ضبدم

شہلبگی

بٌبٌ

ف

نن تل سمنجل کو تھال

ے خیلبگی بنہٌ
کیس

1322

ے
ے نن تھال کلف دالبیگٌ ىجھ
ے ذنئ
ا بئ
ُ
ب
ج
ت
ت
ى
ے
ھ
ضل میك ش ھم گی تل ھر کلف و بٌبیگٌ
ے سے ہٌتھمق کل ظکینن نے کہٌ
ضلص کے بنہ
ے
اب نن ت بٌسی ہل نن بٌئی کی ؾركشت ہے ىجھ
ے
کلئی جٌجت بہیك نس ابؾ نن ذسرت ہے ىجھ
ربکھ للق آح میك ؼی تھر کے ت مہٌشا غہرم
ک بٌ خبر ہے کلئی بٌت تھی اب ہلکے نن ہل
کلف جٌنے کے مالفٌت تھی اب ہل کے نن ہل
رؿ رھڑک بٌ ہے مبرا بہر بتی بہر جدا
ف

ے ؼی آة سے اب مِل نن دکلبگی بٌبٌ
چنئ

1322

ے مٌشً نن کلئی
ے ىجھ
سمختی ہل کے طمٌ نج
ُ
گسماش مبرً کٌتل سے ابٌشً نن کلئی
كہف آنے ہے مبرً رؿ میك نن جٌنے ک بٌ ک بٌ
س
ت
ج
م
ج
ى
ے بہالنے ہل
میك تل ھی ھی کی تلق ہی ھ
ے جٌنے ہل
تھٌ نن معللـ کے ير نے کے لنئ
ے جدا
ے ہل نے ہل اب ىجھس
تف ھمیشو کے لنئ

ذس

گھڑي سمر

سیمگٌش

ز بٌبیگٌ

ے
ىجھ

ے
مبري فربٌر نن کلف آ کے نجٌبیگٌ ىجھ
نن تل تھٌئی علی اکبر ہے نن ؼ بٌس خجٌ

1321

ابتی

آعلش میك ہلل
بٌش

آدزي

ک
ل
ے
یج

سے

ُ
اتھٌلل
لگٌلل

ىجھکل
ىجھکل

ے ؼی آل بٌ آل مبرً ت بٌشً بٌبٌ
چنئ

ے
بٌبٌ ذنئ
اب

سے ظکینن کل

کہٌق ہلگی

لگٌنے جٌل

مالفٌت ت بٌنے جٌل

تمکل اکبر کی قسف ػیحن رہٌق کٌ عدًو

دٌم ذیػ الہدي سے غف کی ت بٌئی سق کز
ُ
ضل ظکینن نن ہلئی ابکی ضبٌئی سق کز
بٌ ذسی بٌ کی عدالق نن کزكق جٌف فداء
٭٭٭٭٭

1322

اً ظٌلملق نن سیف زھٌل میك ظکینن ہلق
اً ظٌلملق نن سیف زھٌل میك ظکینن ہلق
جداشا ىجھ نن پزس کھٌل میك ظکینن ہلق
کلئی ئنیف نن اس طرد ظلف زھٌبٌ بہیك
ُ
ے کلئی شىبٌ بہیك
بتی کی آؿ کل ا نس
سشا نن سمر

کل سمجھٌل میك ظکینن ہلق
ے ذسیق کے
ىجھ
لیٹ کے

ے نن ئی بد
ذنئ

آ ت بگی

بٌبٌ سے ئنتی نن جیق بٌت بگی

کہٌق ہے بٌبٌ کل لے آل میك ظکینن ہلق

ُ
ت
ے جب میك اراس ہلئی ھی
ىجھ و بٌنے تھ
ُ
ت
ے جب میك شكئی ھی
كم مبرً بٌض اتھٌنے تھ
ُ

ے اب اكش نن شللال میك ظکینن ہلق
ىجھ

1323
لیٹ کے گھمصً کے تبركق سے میك بہت شكئی
میك کہتی شم گتی بٌبٌ کل

شكؽ لل کلئی

ے ہیك كم بللال میك ظکینن ہلق
ے گئ
جل
ے نن سمئی كم آح جٌؽ نن ہے
میك ذس کے ذنئ
ُ
کلق تھی اف کے نن بٌمٌؿ ذسف بٌؽ نن ہے

جدا کے ضلػ سے گھبرال میك ظکینن ہلق
ائی نن تبزً

کی بٌبٌ کٌ شر دسھٌل بہیك

ے خیملق کل تف جالل بہیك
کہٌق نن جٌئی بگ

ے تف اكش نن پسبٌل میك ظکینن ہلق
ىجھ
ے گلہر مبرً کٌتلق سے ضلف بہ بٌ ہے
ػھئ
ے مٌشك
طمٌ نج

ظکینن

کل

کلئی

کہ بٌ ہے

ے ىجھ نن نن پزدٌل میك ظکینن ہلق
طمٌ نج
نن
نن

ػ

ھنیل

ضبیب

رلگبر

کی

شراء

للگل

مٌشك

رشً

ہے

بیمٌش

کزبال

للگل

ے میك نن ت بدھلال میك ظکینن ہلق
شسق گل

1324
ے
بہر سے اب نن خجٌ بٌئی لے کے آئی بگ
تل نسنن

ے
کٌـ ہی ک بٌ سمۓ دٌـ جٌئی بگ

سشا دٌ

بللال میك ظکینن ہلق

بٌئی تل

شٌمی ہلبیلق نن بٌبٌ کٌ لے کے بٌـ گتی
ذؔ
ے رؿ میك ظکینن دٌـ گتی
نن ش نج ك غف لنئ

کلئی تل بٌبٌ سے مللال میك ظکینن ہلق
٭٭٭٭٭

ُ
تللی ضبیب کے بہیك بٌض اتھٌنے كاى
1325

ُ
تللی ضبیب کے بہیك بٌض اتھٌنے كاى
ت بٌس معصلـ ظکینن کی نجھٌنے كاى
تف تھی اب جٌؽ نن سم جٌل ظکینن ئی ئی
ے نن دال نے كاى
سم گ بٌ جٌ ؽ نن ذنئ
ربکھ کز سمر کل معصلـ ظکینن نے کہٌ
ُ
بٌس آبٌ ہے تھمئی رنکھم شىنے كاى
کہٌ ضبیب نے ظکینن سے نن زشبٌ ئی ئی
مٌشنے كالے سے پزپز ہے نجٌنے كاى
کی بٌ نے شطف تھٌ ئی ئی كم سیمگز سمنجل
طمؼ بیمٌش کی گزرف میك بہ بٌنے كاى

1326

ظلف سے ذس نے نن جٌہٌ کو و بٌرً ضؼ کل
هٹ گ بٌ ضلر ہی ضمٌنے سے و بٌنے كاى
رریِ خیجر ضل شہی ظٌػت جٌلؼ میك حبیك
سکز ضؼ کزبٌ تھٌ

اُمّت

کل نجٌنے كاى

ق بد جٌنے میك نن کہتی تھی ظکینن شك کز

کلئی آبٌ تھی بہیك سمع جالنے كاى
اب نن بٌبٌ نن جٌجٌ ہے نن علی اکبر ہے
ُحراجـ کلف ہے ضبداق سے ػھڑانے كاى

شكنے ہیك اہـ دزـ ربکھ کے من طر نن فربد

ابؾ بیمٌش ہے نس قبر ت بٌنے كاى
٭٭٭٭٭

1327

ے ظکینن کے دٌـ ہلنے كالی ہے
بیق تھ

ے ظکینن کے دٌـ ہلنے كالی ہے
بیق تھ
کٍ بؾ آلگے بٌبٌ دٌـ ہلنے كالی ہے

ذشؾ ہے ضبٌق مبري بیق رف سے ت بٌسی ہلق
کلف بٌئی ىبیگٌ دٌـ ہلنے كالی ہے
ے پز
ے آ ت بگی سملق کس کے ذنئ
ئی بد کیس
ے
جلد آ ئنئ

بٌبٌ

دٌـ ہلنے كالی ہے

دٌـ کے نصلش میك کٌئنتی ہلق شم شم کز
گھمث شہٌ ہے رـ مبرا دٌـ ہلنے كالی ہے

1328

ُ
ـصر کے اجٌلے میك گھر لُبا

ئ
کے نبھی ہلق

تھر نن لُٹ لے اعدا دٌـ ہلنے كالی ہے

رپز سے

ت مہٌشا

ہی

ابن طٌش ہے ز بکل

گھر میك ذسر ہے پزبٌ دٌـ ہلنے كالی ہے
تھٌئی تھی خجٌ تھی ہے ک بٌ ت مہٌشً دٌتھ اب بؾ
کلئی تھی بہیك آبٌ دٌـ ہلنے كالی ہے

آل

ٌضطفی

آل

فٌطمن

آل

 ،آل

يرنضی

آل

ضہرا دٌـ ہلنے كالی ہے

٭٭٭٭٭

1322

ے
ت مہٌشي بٌر میك کیس
ے
ت مہٌشي بٌر میك کیس

تھمىلبگی بٌبٌ
تھمىلبگی بٌبٌ

میك دٌشي غمر تلق آ نسمق بہٌلبگی بٌبٌ

پ
ت مہٌشً ِن میك اک بلی کہیك گتی تھی بہیك

كطق تھی للث کے ہرگش نن جٌلبگی بٌبٌ
كم ذینن ذس سے لیٹ کے میك سمبٌ کزئی تھی
ے کے اب سم نن بٌلبگی بٌبٌ
پِبا كم ذنئ
رکھٌلبگی میك طمٌنجلق کے نن نشٌق تمکل
ت مہٌشً بٌس میك ذس رف تھی آلبگی

1322

مبرً جٌجٌ کل بہر

سے ُبال

کے ىل سشا

میك ت بٌس ادؾ سے ابتی نجھٌلبگی بٌبٌ
میك ابؾ رف میك بتی بیلم ير گ بٌ ركلہٌ
ضل رؿ کٌ جٌؿ ہے کس کل ز بٌلبگی بٌبٌ
ػ
ے
ے ضل ؼ بد میك تف نے گلہر كم ھق لنئ
ر بئ
نن ضطف کٌتل کے کس کل رکھٌلبگی بٌبٌ
ملیگٌ

بٌئی تل اصغر

کی بٌر آ ت بگی

ُ
ے نجھٌلبگی بٌبٌ
میك ادکی ت بٌس کل کیس
بلٹ بلٹ کے ذشٌمی ظکینن کہتی شہی
ے نن
گل

جٌنے ت مہیك کٍ لگٌلبگی
٭٭٭٭٭

1321

بٌئی تل

بٌئی تل

بالنے

بالنے

ے
نجھ

جٌبیگٌ

ے
نجھ

جٌبیگٌ

ظکینن

ظکینن

ؼ بٌس نن اب للث کے آبیگٌ ظکینن
ے مللی
تھٌئی سے كراع ہلکے تلق فرمٌنے تھ
اب کلف مبرً گھر کل نجٌبیگٌ ظکینن
ے ہیك معللـ ہے ہمکل
ہف اسف كعی ر بئ
تھٌئی کٌ

نجھڑبٌ

تل

ے تل پزكام نن کزنگٌ
رك ہٌتھ فلف ہل بگ

ُ
شىبیگٌ

ظکینن

كم منن میك تبري ًشؾ ذنبھٌلیگٌ ظکینن
جب تبركق کی تلػھٌش میك عٌضي مبرا ہلگٌ
ے نجٌبیگٌ ظکینن
تٍ ًشؾ ك علف کیس

صلرا کی و بـ ب جہیگٌ جب ىش اؼی پز
ذ ببر

جگز

ے
کیس

ذنبھٌلیگٌ

ظکینن

1322

ے تبرا بٌبٌ تھی نن ہلگٌ
ؼ بٌس نن ہل بگ
جب سمر

اہلل

ىجٌلظ

تبرا

ے
طمٌ نج

ے
نجھ

اب نجھکل سیف گز

مٌشنگٌ ظکینن

شر کٌث کے بٌبٌ کٌ رکھٌبیگٌ ظکینن
ے نن مبرً سمئی تھی سمت بگی کہٌق جب
ذنئ
ے
ظٌلف مبرً خیم
ُ
ے آبیگٌ اس کی
ذببر س قٌػت کے لنئ

کل

ؼ بٌس کی ىجلس

ضل

دٌکز کل ن لیك ہے تبري ًشکی کے كز بلو
مٌبگلق گٌ

ضل

*****

جالبیگٌ ظکینن

شجٌبیگٌ

 ؼ بٌس رىبیگٌ

ظکینن

ظکینن

1323

بٌئی تل

بٌئی تل

بالنے

بالنے

ے
نجھ

ے
نجھ
جٌبیگٌ

ظکینن

جٌبیگٌ
ظکینن

ؼ بٌس نن اب للث کے آبیگٌ ظکینن
ے مللی
تھٌئی سے كراع ہلکے تلق فرمٌنے تھ
اب کلف مبرً گھر کل نجٌبیگٌ ظکینن
ے ہیك معللـ ہے ہمکل
ہف اسف كعی ر بئ
تھٌئی کٌ

نجھڑبٌ

ے تل پزكام نن کزنگٌ
رك ہٌتھ فلف ہل بگ

تل

ُ
شىبیگٌ

ظکینن

كم منن میك تبري ًشؾ ذنبھٌلیگٌ ظکینن
جب تبركق کی تلػھٌش میك عٌضي مبرا ہلگٌ
ے نجٌبیگٌ ظکینن
تٍ ًشؾ ك علف کیس

صلرا کی و بـ ب جہیگٌ جب ىش اؼی پز
ذ ببر

جگز

ے
کیس

ذنبھٌلیگٌ

ظکینن

1324

ے تبرا بٌبٌ تھی نن ہلگٌ
ؼ بٌس نن ہل بگ
جب سمر

اہلل

ىجٌلظ

تبرا

ے
طمٌ نج

ے
نجھ

اب نجھکل سیف گز

مٌشنگٌ ظکینن

شر کٌث کے بٌبٌ کٌ رکھٌبیگٌ ظکینن
ے نن مبرً سمئی تھی سمت بگی کہٌق جب
ذنئ
ظٌلف مبرً

ے
خیم

ُ
ے آبیگٌ اس کی
ذببر س قٌػت کے لنئ
ؼ بٌس کی ىجلس ضل
ؔ کل ن لیك ہے تبري ًشکی کے كز بلو
دٌکز
مٌبگلق گٌ

ضل

*****

کل

جالبیگٌ ظکینن

شجٌبیگٌ

 ؼ بٌس رىبیگٌ

ظکینن

ظکینن

1325

نکٌشي دٌنن ہال کے مٌرش اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے
نکٌشي دٌنن ہال کے مٌرش اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے
نن شكتھم غمگیق مٌق سے رلبر  ،اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے
اتھم کے ؼ بٌس آ شہے ہیك  ،كم تھر کے ًصکبزم ى شہے ہیك
نن ظلف زھٌبیگٌ کلئی تف پز  ،اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے
نن کلئی مٌشنگٌ

بٌضبٌنے نن آبیگٌ اب کلئی ز بٌنے

نن سمر لیگٌ ت مہٌشً گلہر  ،اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے

ه نص میك تلق ہف سے منن نن ملصك  ،شہل نن جٌملش کجھ تل تللل

نن بٌس اکبر ہے اكش نن اصغر  ،اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے
نن کمستی میك دکلف بٌبٌ  ،اتھٌ ہے شر سے بدش کٌ دٌنن
بہی تھٌ ئی بٌ تبرا م قدش  ،اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے
ے نن جٌکے سمبٌ
پسة کے فرقُ میك اب نن شكبٌ  ،بدش کے ذنئ
بالنے آۓ ہیك تف کل شركش  ،اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے

1326

نن لسکھڑالگی شاذتلق میك  ،شسق ت بدھ بگی نن بٌضكلق میك
نن شر پزھنن تھركگی رش رش  ،اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے
بدش سے تف کل ػھڑانے كالے  ،اكش ہف کل رش رش تھرانے كالے
ے شكض
نن نخسمائی بگ

ىخسر  ،اتھم ظکینن سجر ہلئی ہے
٭٭٭٭٭

1327

شك شك کہتی تھی بٌلی ظکینن
شك شك کہتی تھی بٌلی ظکینن

ػ
ظٌلملق مبرً گلہر نن ھنیل

میك ہلق بیت امٌـ مدتنن

ػ
ھ
ظٌلملق مبرً گلہر نن نیل

نے بدش کل نن ات بٌ ز بٌل

ضلق نن کٌتلق سے ات بٌ بہٌل

ُ
ُ
ک
رکھ ضري کے نن رؿ کل ر ھٌل

ػ
ظٌلملق مبرً گلہر نن ھنیل

بٌض اب آل ضلش ك ص قٌ سے

ذسر میك کہو کے میك ٌضطفی سے

نخسمالبگی تف کل جدا سے

ػ
ظٌلملق مبرً گلہر نن ھنیل

ذیننء دٌم نن میك بلی ہلق

صہر بٌتل کی میك ىزلی ہلق

رؿ جلی رؿ جلی رؿ جلی ہلق

ػ
ظٌلملق مبرً گلہر نن ھنیل

1328

میك ئنیف شو کزبال ہلق

اكش معصلـ ہلق نے س طٌ ہلق

ہلق

ػ
ھ
ظٌلملق مبرً گلہر نن نیل

س ّبدہ س ّبدہ

س ّبدہ

خیف ىجركد کز غف کی ن قدپز

اب بہیك رؿ کل بٌشۓ نجرپز

تھر نن کہو منن سے کو بیت ذببر

ػ
ھ
ظٌلملق مبرً گلہر نن نیل

٭٭٭٭٭

1312

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

1312

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

*****

1311

ق بدي ہلق میك بٌبٌ جٌف  ،اب صہٌہزاري کہٌق

نن ات بٌ كم گھر ہے نن ات بٌ مدتنن
كم نن ہی خجٌ کی ت مہٌشا كم ذینن
تللل جداشا تف ہل کہٌق میك کہٌق ؟
ق بدي ہلق میك بٌبٌ جٌف  ،اب صہٌہزاري کہٌق

ذس رف سے تف سے جدا ہل گتی ہلق
رنکھم تل بٌبٌ میك ک بٌ ہل گتی ہلق
ُ
ادسا ٌکٌق ہے شہتی ہلق اب میك غہٌق
ق بدي ہلق میك بٌبٌ جٌف  ،اب صہٌہزاري کہٌق

کہتی نن تھی رنکھم نن جٌل

بٌبٌ

پزس کھٌلك ىجھ پز پزس کھٌل بٌبٌ
ے ہل ىجھ پز گزا آطمٌق
تف ک بٌ گئ
ق بدي ہلق میك بٌبٌ جٌف  ،اب صہٌہزاري کہٌق

1312

ے ہی تبزً نن تف آۓ بٌبٌ
چیس
ے بہت کھٌۓ بٌبٌ
میك نے طمٌ نج
ُ
ت
شذشٌش پز ہے ا ھی بؾ سیف کے نشٌق
ق بدي ہلق میك بٌبٌ جٌف  ،اب صہٌہزاري کہٌق

مٌنگٌ

کببزي میك بٌبٌ کسی نے

تھنیکٌ مبري سمت عدًو کسی نے

ت بدؿ جلی ہلق کٌبیلق کے میك رشو بٌق
ق بدي ہلق میك بٌبٌ جٌف  ،اب صہٌہزاري کہٌق

ے آل
ے کل ہف سے جل
ملئ

بٌبٌ

بٌش غہرم رکھٌ جٌل

بٌبٌ

ابؾ

اً ت بٌشً بٌبٌ تھر ہف کہٌق تف کہٌق
ق بدي ہلق میك بٌبٌ جٌف  ،اب صہٌہزاري کہٌق

٭٭٭٭٭

1313

کہتی تھی ظکینن ٌض طر اً سمر نن لی بٌ گلہر
ک ہت ی ت ھ ی

ٌض طر

اً سمر نن لی بٌ

گلہر

یق بٌة کی ہلق میك رخبر

اً سمر نن لی بٌ

گلہر

اؽ ہٌتھ میك تلتھٌ خیجر

اؽ ہٌتھ میك بٌبٌ کٌ شر

ل بکز

گلہر

آبٌ ہے تل
بٌبٌ مبرً

ظکینن

ظٌلف

ضبدم ہل نے

اً سمر نن لی بٌ
ے
ى ر بئ

ے
گلہر سم ا نس

جب شف میك ہے بٌبٌ نے شر

اً سمر نن لی بٌ

گلہر نن مبرً بٌبٌ کے

ہے ؼ بد رف کٌ نحمو

کز شطف تل

ات بٌ ىجھ پز

اً سمر نن لی بٌ

گلہر

گلہر

1314

لہل

بہ بٌ ہے

تٍ رشر بہت ہلبٌ ہے

ُ
ک
ر ھ بٌ نن سیف تلق نن کز

اً سمر نن لی بٌ

گلہر

ے تلنے
مٌشً ہے طمٌ نج

ے ہے تل نے
ہر ظلف کنئ

کہتی ہلق م طٌلف شو کز

گلہر

کٌتل سے

اً سمر نن لی بٌ

کٌ

منن ات بٌ ػھ بٌلق کس جٌق

جب ػھیق لی تل نے جٌرش

گلہر

دٌنن

نن

شہٌ

یق ابیل کے

بٌبٌ

ے چ ی بٌ
کیس

تھٌئی مبرً اکبر ك اصغر
ؼ بٌس

خ جٌ

نن

آً

سمکھی مبرً ًشکی تھر کز

اً سمر نن لی بٌ
ن قدپز نے

ہٌنے ػھی بٌ

اً سمر نن لی بٌ
سمنے

گلہر

ہیك ہٌتھ ک بٌنے

اً سمر نن لی بٌ

گلہر

1315

ركلہٌ

بٌضم ہے اتھی بؾ صہرا

فرقُ کٌ ـظب ہے من طر

اً سمر نن لی بٌ

گلہر

ہے دٌشً صہٌشً نے شر
ُ
ادسا ہے مبرا گھر کٌ گھر

کس کل ركق عدا میك ٌض طر
اً سمر نن لی بٌ

مٌق اكش تھمتھی نے جٌرش

کس کس کل ذنبھٌلے آ کز

مٌشا

گ بٌ

مبرا

اؽ تھٌئی نجٌ ہے ىؾر

اً سمر نن لی بٌ

راعی کے رعٌء کے گلہر
پسه

بیق

لی بٌ ہل

ظکینن ٌض طر

گلہر

ؔ غف کز
تل دٌکز

اً سمر نن لی بٌ
*****

گلہر

گلہر

1316

کہتی ہے ظکینن شك کز آ جٌل مبرً بٌبٌ
کہتی ہے ظکینن شك کز آ جٌل مبرً بٌبٌ
شكئی ہے ت مہٌشي رخبر آ جٌل مبرً بٌبٌ
ے تل ہمٌشً جـ کز رب جٌؽ ہلۓ رنکھم
خیم
اب للث نن لے ضش ضتلش آ جٌل مبرً بٌبٌ
ے اكش ت بٌش ک بٌ کزنے
ظق گٌللق نن تلشو ر بئ
ُ
ے اف پز آ جٌل مبرً بٌبٌ
ے ہیك طمٌ نج
ل گئ
ے تف نے ضل ؼ بد کے رف ىجھکل
ے تھ
ے میك ر بئ
نحف

ے كم گلہر آ جٌل مبرً بٌبٌ
کٌتلق سے ػھئ
ے نن ت مہٌشً اکبر سمئی تھی لیٹ کز ضل
ذنئ
سمۓ گی کہٌق كم رخبر آ جٌل مبرً بٌبٌ
مٌشا گ بٌ مبرا ركلہٌ اب کس کل نکٌشكق میك
رلہق نن شہی میك رف تھر آ جٌل مبرً بٌبٌ

1317

عم ّو تل ک بٌ کے دٌنے رشبٌ سے بہیك للنے

ے کہو کز آ جٌل مبرً بٌبٌ
ے تھ
بٌئی کٌ گئ
ک م
ے ق بـ میك کہٌق زھلبذكق
بہجٌتلق ت مہیك میك یس
رب ىش ہے شف میك نے شر آجٌل مبرً بٌبٌ
عٌبد کل بہ بٌ کز تبڑي ضنجبر سے بٌبدھٌ ہے
بیمٌش

کٌ

ػھ بٌ

نسبر آ جٌل مبرً بٌبٌ

ضبیب کل لگٌۓ رشً شسی میك گال بٌبدھٌ
ػ
اكش ھق لی شر سے جٌرش آ جٌل مبرً بٌبٌ
پزہٌف ہدي شكنے ہیك تلق غف میك ظکینن کے
اتھ بٌ ہے ذشٌمی ىخسر آ جٌل مبرً بٌبٌ

*****

1318

کہتی ہے

کل

بالل

کہتی ہے ظکینن مبرً بٌبٌ
ُ
گٌللق نن طمٌنجلق کے نشٌق اف کل

بالل

ظکینن مبرً بٌبٌ

کل

ت بٌل

کٌتلق میك مبرً رشر بہت ہلبٌ ہے امٌق
ضلػ آبٌ ہے زش لگ بٌ ہے بٌشبؾ ہے ضبداق
ے كم ہر آق
ے دالنے تھ
ے ا بئ
ے نن ىجھ
ذنئ
ضطملق سے لہل

بہ بٌ ہے بٌبٌ

کل ت بٌل

نے دزـ ك س طٌ ظٌلملق نے رشً لگٌۓ

ے جالۓ
ے خیم
از بٌب تھی رب لِ لنئ
ے تھراۓ
اكش فٌفللق کل اكتِ پز شر ت بگ
کمالبٌ

ہلا

رھلة

میك

غہرم

تل

ت بٌل

1322

گزرف میك مبرً طمؼ ہے ہٌتھمق میك شسق ہے
سمجٌ ہلا رشكق سے مبرا دٌشا بدف ہے
شاتلق کل میك سمئی بہیك آنکھمق میك جلق ہے
ے
سمنے کے لنئ

جٌؽ کٌ نسبر

تل

ت بٌل

جب گھمصً کے تبركق نے میك شكئی تھی لیٹ کز
ُ
ے آ کز
اس كقُ الؿ تف نے ک بٌ تھٌ ىجھ
ک بٌ جلؼ نن بٌبٌ کے مبرً جـ گ بٌ خیجر
شكبٌ ہلا

کیلق آبٌ تھٌ گھمصا

ے مبرً
آئی بگ

تل

بٌبٌ تل شكلبگی لیٹ

ت باللبگی کٌتلق سے مبرً

ػ

ت بٌل

کز

ے گلہر
ھق گئ

ُ
ے
جٌق ابتی کزكبگی میك فدا ا بک

فدـ پز

بٌئی

بالل

ت بٌسی ہلق

ے
کہلبگی ىجھ

تل

1322

ىۓ نن خجٌ بٌئی اكش بٌئی ہے صہٌرت
رب اہـ دزـ کل میك کہلبگی مبري جٌلُ
ػ
ے ک بٌ ک بٌ پسي آقُ
جٌرش ھتی رشً لگ
ے ػھمص کے جٌل
نن ؾرض کزكبگی نن ىجھ
اصغر کٌ ت بٌلبگی میك جٌلی ہے نن ػھمى
بٌئی کے

پِبا

ے
ے سے نج
بنہ

کٌ پست بٌ

ے كم ہیشلیلق كاى
بٌر آبٌ ہے بنہٌ ىجھ
ُ
تھ بٌ مبرا کس جٌ ہے ت بٌ اضکٌ ت بٌل

چّ
ے
ب نے سیف انشٌ ہلا بٌ لئ
ب ت
ُ
ب
ھ
ے ہیك بٌلے
ے ہیك مئ
ادؾ آنکھمق سے ش کئ
كالے

بٌضكق کی بلی

عد چ ّ
ب

چّ
ب

ے ذنبھٌلے
کل مٌق کیس

کی مٌق سے نن ہے بٌبٌ کل بالل

1321

ک بٌ ق بٌهت
ک بٌ ق بٌهت

گرش

گتی بٌبٌ

گرش

گتی بٌبٌ
ُ
مبري رت بٌ ادس

گتی بٌبٌ

غف ہیك جٌشكق طرػ ظکینن کے

جٌنے ضلز بٌق کدھر گتی بٌبٌ

ے
ے لگ
ے گٌؿ پز طمٌ نج
جب ىجھ

میك سیمگز سے زش گتی بٌبٌ

ے کٌتلق سے
مبرً گلہر تھی ػھنئ

جب گلہر پز ن طر گتی بٌبٌ

کی پسبتی تھی

جب ن طر بہر پز گتی بٌبٌ

آؾ خیملق میك جب ہمٌشً لگی

تٍ میك سمۓ بہر گتی بٌبٌ

ے نن میك سمئی تھی
آة کے ذنئ

اب كم دٌـ ك سجر گتی بٌبٌ

ىش ؼ بٌس

1322

ُ
آة کٌ بٌض اتھٌبٌ بٌر آبٌ

میك ضل تلق رش نن رش گتی بٌبٌ

شكنے شكنے ہی دٌـ بؾ ضبیب

ے شر گتی بٌبٌ
اكتِ پز ت بگ

ے شلنن تھی
گلر میك شر لنئ

ق بد جٌنے میك ير گتی بٌبٌ

ُ
ب
ئ
ہلق بہٌرش کی نتی  ،شكئی ہیك

نس تلق ہی آبکھ تھر گتی بٌبٌ

اً ذشٌمی ظکینن بٌبٌ کل

بٌبٌ

بٌر

٭٭٭٭٭

کزئی

جدھر

گتی

1323

ے
ىجھکل بٌبٌ عدا رك اگز ہل دک
ے
ىجھکل بٌبٌ عدا رك اگز ہل دک

ے
تف غہٌق ہل ُبال لل اگز ہل دک

نص بگی سے ضبٌق میك ہیك ػھٌلے پسً

ے
تھمصا بٌئی بال رك اگز ہل دک

مبري قسمت میك بٌبٌ ضل بٌئی بہیك

ے
مبرً گلہر رى رك اگز ہل دک

غمل رشبٌ سے كانس کیلق آۓ بہیك

ے
ىجھکل ات بٌ ت بٌ رك اگز ہل دک

ُ
نص بگی کٌ کلئی اف سے دکلي بہیك

ت

سمبٌ گھر ہل گ بٌ رؿ تھی لگ بٌ بہیك

ے
مبرً اکبر کل ى رك اگز ہل دک

نخش رك ضل س طٌ ہل ظکینن ہلق میك

ے
ے سے لگٌ رك اگز ہل دک
لل گل

جـ شہی ہے ضمیك اب تل آعلش میك

ے
ھیج رك اب خجٌ کل اگز ہل دک

آل

آل

ُ
اتھٌلل

ے
اگز ہل دک

1324

تف نن آۓ تل ضلر میك جلی آلبگی

ے
کجھ ت بٌ ہی ت بٌ رك اگز ہل دک

ات بٌ کہو ركق پزستی ہلق ربداش کل

ے
آ کے ضلشت رکھٌرك اگز ہل دک

کس جگو ريق تھٌئی ہے اصغر مبرا

ے
كم جگو ہی ت بٌ رك اگز ہل دک

بیت شو کی نن ًص بٌؼ فربٌر تھی

ے
تلػھ لل غف ضرم کل اگز ہل دک

٭٭٭٭٭

1325

ے
ے شو كاى ظکینن ہف بہیك ہل بگ
ے تھ
نن ک ہ ئ
ے
ے شو كاى ظکینن ہف بہیك ہل بگ
ے تھ
نن ک ہ ئ
ے
ے ت مہیك اعدا ظکینن ہف بہیك ہل بگ
ز بٌئی بگ
ے سے لؿ جٌل کو ہف يرنے کل جٌنے ہیك
اتھم ذنئ
ے
اتھی ابؾ ذسر دٌ ہلگٌ ظکینن ہف ب ہیك ہل بگ
ے
ے جٌئی بگ
ے مٌش کز گلہر ت مہٌشً ػھنئ
طمٌ نج
ے
جب انشٌ كقُ آبیگٌ ظکینن ہف بہیك ہل بگ
ے
تھرا رشبٌش ہلگٌ اكش ت مہٌشا امیجٌق لی بگ
ے
پشبد نے ح بٌء ہلگٌ ظکینن ہف بہیك ہل بگ
اگز بٌبٌ

کی اُمّت

ے
سے ت مہیك عدمو کلئی بہیج
ے
تل تف نس صبر ہی کزبٌ ظکینن ہف بہیك ہل بگ

ے ًص بٌؼ نس شف کل شو كاى
نن کہو کز جـ ر بئ
ے
تھرنگٌ رش بدش کینن ظکینن ہف بہیك ہل بگ
٭٭٭٭٭

رشبٌ

ُ
نن اتھٌ

رشبٌ

نن

اً

سمش

علمداش

علمداش

سمش

علمداش

علمداش

کے شعلر ك ط بٌش

علمداش

ُ
اتھٌ

کزبال

ؼ بٌس

1326

ؼ بٌس

ؼ بٌس

ؼ بٌس تل ہے مرہب
تھٌ

عٌسمش کل

علمداش

كفٌق کٌ بیمبر

کستیء ادالـ کٌ ل بگز

اس طرد لسً ررت ہے بٌر آ گے ح بدش
اب بؾ ہے ضمٌنے میك كم ػھیکٌش علمداش
ت

معصلـ

ھ
نیچی کٌ

كم

م طللـ

ب
ہستی
ب

ے لگٌ بٌئی تھی ہے م طللـ
ک ہئ
ب
جب ًشؾ ػھ بدي بہر نن تھی رھلـ ہستی
انشٌ

نن

کلئی

ہلگٌ

كفٌراش

ہستی

علمداش

1327

اً رصرت ؼ بٌس اً س قٌء ظکینن
ُ
ن
ل
ب
ّ
اـ ا ی کٌ جٌبد تل جٌسف کٌ نگینن
شك نے ہے تبري ىش نن دل طٌف مدتنن
م طللـ

پزارش

مدرگٌش

کے

علمداش

ک بٌ ضلب جىیت میك جىیت کی کشش تھی

عٌضي کل نص بد آئی تھی تھٌئی کی عالمی
ابؾ جٌف نچی تھی كم تھی ذببر کل رً ري
اؽ گـ تھٌ مگز لگ بٌ تھٌ
نن

پزطف ادالـ

گلشاش

علمداش

تل ن قدپز ہے تبري

ىجلس کے دزاعل میك تھی بیلپز ہے تبري
رشبٌو فرات آح تل

جٌ گبر ہے

تبري

ضؼ كاللق کی ؾزت کٌ تل ص قداش علمداش

1328

رشبٌ کی پزائی نن گزً ہٌتھ کے بکسً
ُ
ے فلؾ سےرك ز بٌشً
اس كقُ ہی تلنے تھ
تھٌئی کی کمر ػھؾ گتی ؼ بٌس کے مٌشً
اب تلث گ بٌ صبر
ے میك
ىنے ذسیق خیم

کٌ نی بٌش

علمداش

ہر ابؾ ىشو

ک بٌ بٌت تھی ؼ بٌس کل رشبٌ نن ہی ػھمصا
ُ
شرو بدم نن ہل جٌنے دزي اضکٌ تھٌ عدمو

ُچ ّدار

شو ریق

کے

ُچ ّدار

علمداش

ُ
ُ
رت بٌ میك ـطیلر کٌ علف انجٌ شہیگٌ
ُ
پزطف نن علمداش کٌ تل انجٌ شہیگٌ
ُ
ل
ک
ہ
ے ہ بٌ شہیگٌ
نئ
میشو کے
رت بٌ کل
ىخسر

بلؾ

ذسیق

کی للکٌش

علمداش

1332

تبرا بٌـ ہے بٌقی

ہر کٌـ کے ہمرام

ذس طرد ہر ابؾ صیح کی ہر دٌـ ہے بٌقی
ؼ بٌس تبرً بٌـ سے ادالـ ہے بٌقی
اتمٌف کی رھڑکق

ظلیگٌش

کٌ

ضل مٌبگ بٌ ہے مؤمیل ؼ بٌس

ِمنّت

سے

علمداش
مٌبگل

ب
ے رشبٌش میك ہیجل
کی سماشي لنئ

تلشي اگز ہلئی ہے تل
ے
م طللـ ك ز بل

آل

اً يرارك
شرکٌش علمداش

کی ہے

اب کزب ك بال جٌبٌ ہے ؼ بٌس بالل
ن قدپز کے مٌشك
رك گش

کل

سشا

شام رکھٌل

ضمیق جٌؽ س قٌء میك تل مال رك

ے
کز رنخنئ

سمسبر

کل
*****
*****

شر

دٌش

علمداش

1332

س نح ہل نے کل ہیك شر دٌم کٌ آل ؼ بٌس
س نح ہل نے کل ہیك شر دٌم کٌ آل ؼ بٌس
ُ
گھر دمحم کٌ ادسنے سے نجٌل ؼ بٌس
ے ہلبیل نن عدا ہے بہیك نس نجلق کے
سم کھ
بہر سے ى کے ہمیك بٌئی بالل ؼ بٌس
بٌضك کِ جٌنے تل لے ل جییؤ ًشکی منن میك
آس ت بٌسم ق کی ہے ًشکی کل نجٌل ؼ بٌس
ے کٌ صعیفی میك پسا عدمو ہیك
راغ ئنئ
ُ
ىش ا کبر کی ت مہیك آ کے اتھٌل ؼ بٌس
بٌة کس طرد سے کھمرنگٌ لجد اصغر کی
تف تل بٌضك ہل

ضشا

ہٌتھ ت بٌل ؼ بٌس

1331

ؾرش کٌ بٌشا کہیك جٌؽ نن گز نن جٌنے
ابتی آنکھمق کٌ ت مہیك فرش نجھٌل ؼ بٌس
تھٌئی کے جلؼ نن ظٌلف کی ػھري جلتی ہیك
ے ح بدش کل بالل ؼ بٌس
اب مدر کے لنئ
ے بہق ضبیب کل
شر بٌضاش تھرائی بگ
ُ
ے جٌئی ہے جٌرش تل اصھٌل ؼ بٌس
شر کھل
رب کل مل بٌ ہیك ٌطنیت میك صہٌشا تف سے
ت بٌ دٌ کز

کی ت مہیك بٌش
*****
*****

لگٌل ؼ بٌس

1332

اؽ تبر سے عٌضي کی جب ًشؾ ػھ بدي ہلگی

اؽ تبر سے عٌضي کی جب ًشؾ ػھ بدي ہلگی
نے جیق علی کی شكد کیلق کز نن ہلئی ہلگی
ے
تھی ىش کہیك پز اكش رك ہٌتھ کہیك پز تھ
ت بٌسمق

کی

ت م بٌبیك

بٌمٌؿ

ہلئی ہلگی

جب تف ہل خجٌ ضبدم کیلق کز میك شہلق ت بٌسی
کس طرد نن عٌضي نے فربٌر ستی ہلگی
بکسً ہلئی ًصکبزم

م طرم نن نجٌ

بٌئی

كم ت بٌسی ظکینن ک بٌ ت بٌسی ہی شہی ہلگی
لشکز

کٌ

علمبرراش

سمبٌ ہے

لٍ رشبٌ

ُ
ى
اب للث لل شركش کل اؽ رھلـ چی ہلگی
ؼ بٌس نے گزنے جب شركش کل عدا ري تھی

ُ
ت
مللی کے جگز سے ک بٌ اؽ آم ا ھی ہلگی

1333

ے شو كاى
ؼ بٌس کے ىسے پز جب بہیج
ُ
شركش کی کمر اس رـ ک بٌ تلث گتی ہلگی
ے صہٌشً کل
اً مللی صہٌشا رك اب ا بئ
ے میك ح بد دٌنس نچی ہلگی
ؼ بٌس کے ذنئ
ے
ؔ کل نجٌنے کل آئی بگ
دٌکز
آفٌت ضمٌنے

ؾركش

ؼ بٌس

کی جب آف پسي ہلگی

*****

1334

آبٌ ہیك

علف

اكش علمداش نن آبٌ

آبٌ ہیك

علف

اكش علمداش نن آبٌ

ادالـ کے پزطف کٌ نگہ بٌف نن آبٌ
ے آنے ہیك پزطف
ے ہٌتھم میك جل
اکبر لنئ
ے میك ہلئی جٌئی ہیك شركش کی کمر طف
جلئ
ے میك ہلا سمش کے دزاش نن آبٌ
خیم
اً للگل ظکینن کل ؿش آبٌ ہیك ذنبھٌلل
ير جٌت بگی نن ت بٌس سے غمل کل بال لل
ک بٌ ہلگٌ ضل ت بٌسمق کٌ مدرگٌش نن آبٌ
ے ضلف بہٌ ایق علی کٌ
بٌئی کے لنئ
ت بٌدٌ ہی شہٌ فٌفلو كم دٌم مدئی کٌ
رشبٌ سے صہٌرت کٌ دزبداش نن آبٌ

1335

ہر سمت سے تلػھٌش ہلئی تبرك کی نکشٌق
بٌگٌم لگٌ آبکھ نن اؽ ظلف کٌ بیکٌق
تھر ہلش میك كم شعلر ط بٌش نن آبٌ
شو نے کہٌ اکبر سے ضلاق تھٌئی ددھٌشا
لل آل

گزبٌف

کزك

جٌؽ

ہمٌشا

بٌكش مبرا ملنس مبرا غف ضلاش نن آبٌ
شكکے سے نن شكکٌ گ بٌ ذببر کٌ مٌتف
اكنجٌ ہے بدتف آح تھی ؼ بٌس کٌ پزطف
رھلکے میك کلئی ضؼ کٌ ظلیگٌش نن آبٌ
*****

1336

ے ل بکق اؽ ضلعلو بٌقی تھٌ
ے تھ
بٌضك کئ
ے ل بکق اؽ ضلعلو بٌقی تھٌ
ے تھ
بٌضك کئ
ؼ بٌس کٌ رـ نکال جب ػھد گ بٌ ًصکبزم
صبر ك شعٌ کٌ

ت بکز

ؼ بٌس ایق ح بدش

ہے يرنضی کٌ جٌئی اكش دٌف و بـ شعلر
جٌف

بیمبر

فٌطمه کی آبکھ

کٌ

بٌشا

بٌئی تھی تھٌ ن طركق میك او بد تھی آ نکھمق میك
ذببر کے نجلق کی تھی فکز نس شاہلق میك
ت بٌدٌ ہی بل بٌ بہر سے شو شكض کٌ ت بٌدٌ
ے رك بٌضكق آنکھمق میك آۓ آ نسمق
جب کِ گئ
منن میك ل بٌ ًصکبزم رؿ پز ک بٌ تھر فٌتل
ے ب ہیج ٌ
شہلاش سے تللے کو اب جلدي ىجھ

1337

آئی كضٌء بٌشي جب بہو گ بٌ رب بٌئی
شف میك گزا گھمصً سے ذببر کٌ كم جٌئی
ىجٌش تھٌ نے بٌش تھٌ س قٌ ؾربیلق

کٌ

فرمٌبٌ دٌم ریك نے تھٌئی تھی ہف سے نجھڑً
ے عدمے
ہے نے نسی کٌ عٌلف رؿ نن ہے کنئ
ؼ بٌس تبري ملت نے تلصي کمر تھ بٌ
تللی ظکینن شو سے ؼ بٌس کیلق نن آۓ
م
ے ق بـ میك تھر کز بہیك كم آۓ
ضل تھی گئ
ب
ے اً مللی
ک بٌ كم تھی نن و بداف سے ل یی بگ
اً فٌطمه کے رلبر ہے كاس طوء ح بدش
ىجھدھٌش میك ہے

پ ّبا

تف ہی نجٌلل آ کز

غف سے کزك آضار اً ذببر کے ز بدا

1338

ؔلی کمبر لے آ نسملق کے
ؼ بد حمٌ

گلہر

َ
ذیػ الہدي کٌ لے کے آبٌ كز بلو رش پز
اً يرنضی کے ىؿ ہل مقیلؿ نن ھدنه
٭٭٭٭٭

1342

نے ررت پسا ہے رشبٌ پز ؼ بٌس کٌ ىشو كاكبال

نے ررت پسا ہے رشبٌ پز ؼ بٌس کٌ ىشو كاكبال
شكنے ہیك پزارش کے غف میك دل طٌف مدتنن كاكبال

ُ
ت
ے
ا ییس ۹۲پزس بؾ دٌتھ شہے  ،گلري میك شو كاى کے بل

رشبٌ کے ک بٌشً ضاتلق پز رـ دٌم کے تلصا كاكبال
ے پزارش کٌ نن غف
آنکھیك ہیك شو ریك کی پز تف ہیك ا نس
ے سے لگٌۓ شكنے ہیك ؼ بٌس کٌ ىشو كاكبال
ذنئ
ے ہیك اً مبرً غیعف ركق ولح کٌ اب میك کس کل علف
شو ک ہ ئ
اً

بٌئی شعلر

اتھ کے سشا ت بالل جداشا كاكبال

ےگی ظکینن ضل آ کز ؼ بٌس خجٌ ہیك مبرً کدھر
تل ػ ھ
کس منن سے کہلنگٌ

رشبٌ پز ؼ بٌس کل مٌشا كاكبال

نن ًشؾ ظکینن ضلف تھري کس طرد میك لے کز جٌلق اؼی
جٌق ربکھ کے اس کل کھمۓ گی معصلـ ظکینن كاكبال

1342

ک بٌ ہل گ بٌ تف کل اً تھٌئی رشبٌ نن نن کیسی ئی بد آئی
اس ئی بد سے کٍ تف جٌگلگے ت بالل جداشا كاكبال
کلیلـ کل ضبیب

کل

ات بٌ ربداش

رکھٌل بہر

جدا

ے میك تھ بٌ كاكبال
ہف شام ہمٌشً اتھ کے جلل تف خیم
ے کہلنگٌ نن جٌکز آبٌ ہلق پزارش کل
میك کیس

کھم کز

رشبٌ کے ک بٌشً جٌق رً کز كم شبر ہے سمبٌ كاكبال
ؔ لٍ رشبٌ پزبٌ
اس بیق سے شو کے ىخسر تھٌ معقمش

کہتی تھی فرات کی ملجیك تھی شر بیٹ کے ات بٌ كاكبال
٭٭٭٭٭

1341

بٌئی دالـ

ت
ب
ھ
ے س قٌۓ کز الء پز
یج

بٌئی دالـ

ت
ب
ھ
ے س قٌۓ کز الء پز
یج

ہے خیف رب كفٌبیك ؼ بٌس کی كفٌ پز
س قٌۓ اہـ بیت ح بدش کٌ کز لل مٌتف
ے رؿ میك تلق غف
ت بٌسمق کی نص بگی کٌ ہے ذشک
ت بٌدٌ ہے مبر لشکز ،بٌئی کے بٌس آ کز
ے سیمگز
جٌشك طرػ بہر کے ہے ػھپ گئ
ے ؼ بٌس علی کٌ ہے زش
شبر جدا کے ئنئ
ے تل آ کز
آدٌق بہیك ہے لسبٌ اب دٌ مئ
رشبٌ سے تھر کے بٌئی عٌضي كم جٌ شہٌ ہے
ًشکی کل ابتی جٌق سے ضبٌرم نجٌ شہٌ ہے
بہیجٌ شہٌ ہے بٌئی  ،س قٌ لہل بہٌ کز

1342

رنکھم کسی نے ركتلق بٌضك کل کٌث زاى
ے منن میك ؼ بٌس نے ذنبھٌى
ًصکبزم ا بئ
ُ
َ
ج
ے اصا کز
گھمصً کل اپس ري ہے ،لے ـ ىجھ
ے رـ میك ًشکی نن تلق لگٌ ہے
اؽ تبر ا نس
ت بٌسم کے ضلق سے مہیگٌ بٌئی گزا ربٌ
ے میك تھر سے جٌکز
ؼ بٌس ک بٌ کزً اب خیم
تھیگٌ ہلا لہل میك ادالـ کٌ نشٌق ہیك
ًصکبزمء ظکینن س قٌ نن تلعن ضلاق ہے
دٌَ ىش گز رکٌ ہے اب جٌؽ کزبال پز
ے كم آس اب بہیك ہے
کلئی مدر کل بہیج
ے ؼ بٌس اب بہیك ہے
ذ ببر ہ ی ك ا ک ب ل
ے اب جٌف فٌطمه پز
ظٌلف سیف کز ت بگ

1343

قسمت میك مبري لکھ رً اً کٌتٍ م قدش
ذ ببر

کی

ضبٌشت اكش

شكضنء رىكش

ساکزم نن تلعن اسی رعٌ پز
ہ ے خی ف ؔ
*****

1344

جٌبٌ ہے
جٌبٌ ہے

شب ر
ئ یشو

شبر

ئ یش و

ح بدش فرات پز

ح بدش فرات پز

ظٌشي ہے يرؾ ضلػ ہر اؽ سي ح بٌت پز
عدمو ؽخب ہے

بٌرشو کٌت بٌت پز

آنکھمق سے ادؾ بہو شہے ہیك بٌت بٌت پز
ُؔنجھ بٌ ہے كم ضل قبر علی کٌ دزاغ ہے
ضل جٌؿ ہل نجٌ ہے کو تھٌئی کٌ راغ ہے
ے ہیك تھٌمے ہلنے کمر
رصرت ارھر پس بئ
ُ
ُ
ؼ بٌس ت ینیلق سے ہے شرظت ظلب ارھر
ىئی ہے سمکھی ًشؾ ظکینن نن ذسف پز
ت
ھ
فرمٌنے ہیك نیچی کٌ منن ضُلـ ضُلـ کز
ے
ے تھٌ سکز آب نشلی کے كا س ط
بہل
ے
اب جٌکے بٌئی ىنے ہیك ئی ئی کے كا س ط

1345

کہتی ہے ذشؾ ہلتِ رکھٌ کز كم ىلو فٌـ
اب غ
ّؔمل جٌف ىجھ میك بہیك ظٌقُ کالـ
اصغر کل لے کے ہٌتھمق نن بٌتلنے ت بؾ بٌـ
فرمٌئی ہے کو يربٌ ہے ہے ہے كم نسنن کٌـ
رکھالل اس کٌ جٌؿ

شو بٌمداش

کل

ھیجکی لگی ہلئی ہے مبرً شبرضلاش کل
کزنے ہیك ؾرض رصرت ؼ بٌس بٌمداش
ے کل جٌؾر ہے جٌق ت بٌش
نجلق نن جٌف ر بئ
پز ک بٌ کزكق شضا ضل نن رً دٌم سي كفٌش
جٌنے نسر کل لے کے كہٌق بہر کٌشضاش

ُ
ک
ی
خ
س
ے کو ہل بٌـ آة کٌ
شرظت میك عی نئ
كم کٌـ ہے عالـ کٌ نن کٌـ آة کٌ

1346

ے
ے ؾربٌف شر کنئ
ے تھ
ذس جٌ ذسیق ئنبھ
ت
ھ
ن
ے
ے یچی کل آعلش میك لنئ
كاق ضلر گئ
ُؔ
ج
ئ
ے
کی ؾرض بٌ کُجٌ کلئی ضلف گز نئ
ے
بٌئی کہیك سے آنے تل نن جٌق بلب چنئ
ھیجکی لگی ہے اصغر بٌدٌر کٌـ

کل

ے عالـ کل
ے ا بئ
مللی نس اب نن شك کنئ
رشبٌ سے ًشؾ تھر کے ضل نکال كم نسنن کٌـ
تھر گھٌث پز گھ بٌ کی طرد ػھٌئی ولح دٌـ
بنہٌ نن نے كطق ننُؔہلا تھر ُؔہجلـ عٌـ
ُؔشٌـ
ے لگ
تھر ہر طرػ سے جلئ
ے تبر اكش ذ
َؔلبر کل
ے نن رك اس ر
اؽ سمش تھٌ کو پس ھئ
ُؔ
کسنن کزك پزائی میك ح بدش کے شبر کل

1347

پزسے ضل رس ہزاش کمٌتلق سے تبر کیك
گ بٌ

ؾربٌؿ ہل

یق ؼ بٌس مو حبیك

كاش ات بٌ کز گ بٌ ضل پزاپز سے اؽ لػیك
ُ
ت
بٌىنے جٌؽ کِ کے گزا بٌضكنے میك
ُؔيڑ کز

نگٌم

کی

کو الہی نن ک بٌُؔہلا

اؽ ہٌتھ شم گ بٌ تھٌ سم كم تھی ُؔجداُؔہلا

تھ بذا ضل

ہل

َؔ
َؔ
گ بٌ علف

دٌ ریك

ت بٌم

ؼ بٌس بٌملش نے تھري رؿ سے ابؾ آم
رابیلق سے بکسي ًشؾ کو جىیت نن ہل ت بٌم

ًصکبزً پز تھی تبر

لگٌ

كام ٌع یی بٌم

گھمصً سے زگمگٌ کے نضد بٌس گز پسً
بٌئی کے دٌتھ رصرت ؼ بٌس گز پسً

1348

ُ
ے گز کے رصرت ؼ بٌس سي ذسف
اتھ ئنبھ
ُؔ
َؔ
ت َؔ
ت
ع
گ
ے کے بیچ ًشؾ ھی ضاتلق نن ھٌ لف
ُ ھنئ
ػھؾ کز ضمیك نن ؿش میك ضل ذنبھٌى كم بٌ کزـ
ُؔ
ع
گزض گزاق فب سے پسا شر نن ہے سیف
بکسً ُؔہلا جگز

ادد

سك الجالؿ کٌ

شر بٌش بٌش ہل گ بٌ ح بدش کے ىؿ کٌ
ُؔيڑ کز ضل فرط ػیظ سے فٌبـ نن کی ن طر
مٌشا کسی نے تبر رىكش کی ذسف

پز

ػ
ب
ھ
ب
ج
کی نن آ کھ كام شً رؿ كام شً گز
َ
بیلش ضل آنے ػھمـ کے ذنبھال كم شبر پز
ے شبر سے
ے تھ
ضلش ـظب میك جٌؽ نن ئنبھ
گلبٌ لہل

ت بک بٌ

تھٌ

ذ سف

رلبر سے

1352

دٌتلق سے دٌشً ذسف کٌ جب بہو گ بٌ لہل
ُ
ے آة ق بلو شك
شبتی نن تھرتھرا کے ػھک
آكاض ري

ے بٌ دٌم
کو آ بئ

ت بؾ ضل

ے کے رش نن ہیك کینن ضل
شر یق سے کٌث لنئ
ضلق میك پسة پسة کے نن غف ضلاش شم نن جٌنے
عدمو نن ہے کو ذسرت ربداش شم نن جٌنے
ے ہی اس عدا کو ظکسنن ہلئی کمر
ذنئ
ُ
ے گزً نن ذنبھٌى گ بٌ جگز
پسنے ا تھ
ُ
ے ضل بٌلق تھٌـ ل بٌ بٌضكنے نسر
کٌ بئ
ے کہل علی اکبر جلیك کدھر
جالنے تھ
ضلشز بد کیلقُؔػھ بٌ ہے نن ک بٌ كاشرات ہے
کجھ سمػھ بٌ بہیك ہمیك رف ہے کو شات ہے

1352

ے ضل دٌم ریك
سق کز عدا پزائی میك بہیج
ے اکبر دشیك
ے لگ
شكکز نن شو سے کہئ
بٌبٌ بہی ہے ىشو و علمداش مو حبیك
َؔ
َؔ
ع
ک
گھمصا کہیك ہے بنغ کہیك ہے لف ہیك
ے
ے ہلنے ہیك ًشؾ نن منن  ،ت بٌش رنکھنئ
ش کھ
ے
ے ہیك  ،دٌف علمداش رنکھنئ
دٌنے کئ
ذس رـ فرتٍ ىسے کے ىنے ذسیق کل
ؼ بٌس جٌق بلب ن طر
پسبٌ كم شبر

آنے ذسیق کل

سق کے عداو ذسیق کل

ُ
اکبر نے ہٌتھ اتھٌ کے رکھٌنے ذسیق کل

رك کلم غف کے رؿ نن ضل اؽ بٌش گز پسً
بہلل میك ىش کے شو اپزاش گز پسً

1351

ے دٌم ضلش رضٌؿ
ے لگ
َؔمـ کے منن نن کہئ
منن

ؼ بٌس تف کل پشع میك تھی ہے مبرا ح بٌؿ
ے رؿ کٌ جٌؿ
اً مبرً تھٌئی جٌف کہل ا بئ
ص قدش نے ًشکزا کے کہٌ دکز سك الجالؿ
آشاـ آ

گ بٌ

ُ
ئیش شكد رؿ

گتی

آة آنے ک بٌ کو ركلُ کلبیق مـ گتی
جالنے

گز کے ىش نن ذببر

بٌمداش

تھ بٌ ت مہٌشي پزگسی آنکھمق کے میك ت بٌش
اس پشع میك تھی تھٌ ت مہیك تھٌئی کٌ ابن طٌش
آنکھیك تھرا کے زھلبذنے ہل ہف کل بٌش بٌش
ے بہیك
دٌبد ضبٌق ہے ت بد ضل لٍ کھم لئ
ے بہیك
شكنے ہلنے ہف آنے ہیك تل تل لئ

1352

ير

جٌنےگٌ

ذسیق

پزارش

ضلاب رك

اً مبرً تل ضلاق مبرً ص قدش ضلاب رك
اب جٌق بلب ہے ذبط بیمبر ضلاب رك
اً تلش ذسف دٌقی و کلپز ضلاب رك
ُؔلکیت ضبٌف ذشؾ کل ہے نسنن کٌـ ہے
تھ بٌ ت مہٌشً شر کی قسف ہف تمٌـ ہے
سق لل ت مہیك ربٌ ہے ظکینن نے کُجھ ت بٌـ
انشٌ نن ہل کو بٌق جلی آكً كم نسنن کٌـ
ت
ُؔ
ھ
ح
ی
ن
ی
یش ہلئی لیلق کل چی کٌ سق کے بٌـ
ُ
کی ؾرض کو عالـ کی شرظت ہے بٌ امٌـ

ے کل رؿ نےفراش تھٌ
فدملق نن آنکھیك َملئ
ے کٌ ه هط ابن طٌش تھٌ
مبرً مللی کل رنکھئ

1353

نن کہو کے بٌنے دٌم کی جٌتٍ پسھٌبٌ شر
فٌطع لہل تھري ہلئی آنکھمق کل کھمؿ کز
ُ
ے بدف سے ضلف کے م طرً ارھر ارھر
ت بک
کس بٌس سے ذسیق نن کی آدزي ن طر
میکٌ دزي کٌ زھـ گ بٌ تھٌئی کی گلر میك
تھٌئی کٌ رـ نکـ گ بٌ تھٌئی کی گلر میك
٭٭٭٭٭

1354

شكنے ہیك غف ضلاش ؼ بٌس علمداش
شكنے ہیك غف ضلاش ؼ بٌس علمداش

ے ہیك ہر بٌش ؼ بٌس علمداش
ک ہئ

کہتی تھی شكکے بٌلی ظکینن

ت بٌسی ہے آؿ دٌم مدتنن

ئ ی بٌ

دزاش ؼ بٌس علمداش

بٌئی

نیسر

ے
کیخنئ

آة ہل

دٌف كفٌء کی تف نے رکھٌئی

ے میك جب تھی دٌشي پزائی
فیض

تف نے مگز نن ت بٌس نجھٌئی

كام شً ات بٌش  ،ؼ بٌس علمداش

ُؔ

ے بہر سے بٌئی بالنے
نکل

گزض ضل مٌشً ولح ص قٌء نے

ے دٌنے
بٌضكۓ شو کے کِ گئ

ے ہلۓ كاش  ،ؼ بٌس علمداش
ا نس

تبر جالبٌ

ًشؾ کل ػھ بدا بٌئی گزابٌ

ابؾ لػیك نے

ب
ہ
ے میك بٌئی یچ نن بٌبٌ
خیم

ے ىجٌش  ،ؼ بٌس علمداش
ہل گ ئ

1355

ررت میك آکے شو نے نکٌشا

تل لل

کہٌق ہل تھٌئی جداشا

جٌلق دٌتھ ہمٌشا

مبرً كفٌراش  ،ؼ بٌس علمداش

سمش اتھٌ نن ولح سفی کٌ

ير گ بٌ تھٌئی ذبط بتی کٌ

ہف کل بہیك اب ضلػ کسی کٌ

ضلش ہیك ص قٌکٌش  ،ؼ بٌس علمداش

ے ضل پشربؾ رنکھٌ نن من طر
بہیج

دٌنے کہیك ہیك ذسف کہیك پز

ے شركش
تھٌـ کمر کل شم گئ

کیشٌ ہے آضاش  -ؼ بٌس علمداش
ے اتھٌۓ
کیس

ػھمص نن

آنکھمق میك آ نسمق دٌم کی آۓ

ىش

پزارش

کس کل نکٌشً کس کل بالۓ

کلف

مدرگٌش  ،ؼ بٌس علمداش

جٌشي شہی بہر کی كم شكائی

پسھتی شہی اكش نسنن رہٌئی

آۓ نن ؼ بٌس آبٌ نن بٌئی

عٌضي ك دزاش  ،ؼ بٌس علمداش

1356

تعد ت مہٌشً ہٌۓ اً ؼ بٌس

اہـ دزـ کی تلث گتی آس

بٌقی شہٌ نن ت بٌس کٌ اذشٌس

رب ہیك رؿ اكگٌش ؼ بٌس علمداش

آؿ بتی پز کیسی ص قٌبیك
ُ
ػھیق لیك شر سے اف کی شاربیك

ذی بٌ بہیك تھٌ کلئی عدابیك
گھبرً ہیك اؼ بٌش  ،ؼ بٌس علمداش

اً مبرً مللی ت بٌسمق کٌ نن غف

دٌـ ك سجر ہل  ،ہل نن کبھی کف

کزبٌ شہے نس کہو کے نن مٌتف

ؾزاراش  ،ؼ بٌس علمداش
تبرا ؔ

٭٭٭٭٭

1357

رشبٌ نن سمش ہے کو علمداش ير گ بٌ
رشبٌ نن سمش ہے کو علمداش ير گ بٌ
تلئی کمر ذسیق کی غف ضلاش ير گ بٌ
تھی ذس سے ولح دٌـ پزنشٌف ہٌۓ ہٌۓ
بٌضكق ک بٌ کے شبتی نن دزاش ير گ بٌ
عدقے ہلا ذسیق نن ؼ بٌس بٌ كفٌ
لس تھڑ کے و بـ شعلر ط بٌش ير

گ بٌ

پزدٌ رك ذیعلق تھٌئی کٌ نے کس ذسیق کل
ؼ بٌس ایق

ح بدش

کزاش

ير

گ بٌ

1358

کہتی تھی ولح دٌـ نن ضلش ہلکے بہر پز
ے شو کٌ مدرگٌش ير گ بٌ
اب ک بٌ لس ت بگ

اؽ سمش ہے کو للث لل نے کس ذسیق کل
اب کس کٌ زش ہے ولح کٌ شرراش ير گ بٌ
ظٌقُ کمر کی ہل گتی ضابـ ذسیق کی
جب اپسبٌق شگس کے علمداش ير گ بٌ
ے
شر ئنیلق اً جىیل کو بٌئی کے كا س ط
ؼ بٌس دٌ

ػیلش ك

كفٌراش ير گ بٌ

*****

1362

رت بٌ سے ضل ؼ بٌس علمداش ددھٌشً
رت بٌ سے ضل ؼ بٌس علمداش ددھٌشً
ے آؿ دمحم کے صہٌشً
رب ػھمث گئ
َ
ے دٌشً
ے تھ
ے سے بہی کہئ
ے رش خیم
نج
ے
ىئی بگ

جٌجٌ جٌف اتھی بٌئی ہمٌشً
تھی ت بٌس کی ددت سے ضل نے بٌب ظکینن
ے
خیم

میك شہی

ننن عبر

آب ظکینن

ے میك ىۓ شو اپزاش
جب جٌلی علف خیم
ے اً ضلاہر غف ضلاش
ے لگ
ضبیب سے نن کہئ
مٌتف کزك

ے ؼ بٌس علمداش
گئ
مٌشً

بٌقی نن شہٌ کلئی تھی اب ملنس ك غف ضلاش
ُ
رسماش ہے چی بٌ مبرا اس ش نج ك الف میك
اً بہ بٌ کمر تلث گتی تھٌئی کے غف میك

1362

تھ بدا ہلا بٌبٌ کٌ علف ہٌۓ سیف ہٌۓ
ے ہف ہٌۓ سیف ہٌۓ
یق تھٌئی کےاب ہل گئ
دٌنے ہلۓ رشبٌ نن فلف ہٌۓ سیف ہٌۓ
آعلش میك نکال مبري رـ ہٌۓ سیف ہٌۓ
ہف كعدم و ط قلی کل نجٌ ىنے ہیك ضبیب
شرظت کزك و بداف میك ہف جٌنے ہیك ضبیب

فرمٌق کے نن و بداق میك ضل آۓ شو اپزاش
ے لگٌ م طللـ سے اؽ ظٌلف عراش
ک ہئ
اب ک بٌ ہے ح بٌؿ آنکٌ اً نے کس ك بٌجٌش
شو نے کہٌ اب کلئی بہیك ملنس ك غف ضلاش
پز آبیگٌ اب جلد ضل م نضد ہے ہمٌشا
کِ جٌبیگٌ کجھ رپز میك شر یق سے ہمٌشا

1361

اب آگے شكاتُ میك ہیك اس طرد سے لکھٌ
اؽ سحص نے آ کز ک بٌ ذببر کل ىجرا
ے ت بال
شو نے کہٌ تل کلف ہے تھٌئی ىجھ
ُ
شك کز نن کہٌ اس نے میك ہلق فٌعد صغرا
میك ک بٌ کہلق اس غف سے تھ بٌ جٌبٌ ہے ذینن
کس جٌق ہے ت بٌ خیمن دل طٌف مدتنن
ے ہے ىجھکل کہٌق دٌم کٌ لشکز
ت بال بئ
ؼ بٌس ہے کس جٌم نن کہٌق ہے فٌسف ك اکبر
شو نے کہٌق رب خیف ہلۓ ملنس ك بٌكش
ًصکبزم ػھ بدا ير

ے ؼ بٌس
گئ

رىكش

دٌتھی بہیك اب کلئی ذسیق ایق علی کٌ
ىشو ہے پسا رنکھم كم ہف ضکـ بتی کٌ

1362

ُ
اس نے کہٌ ک بٌ بٌـ ہے اً ت بدم و اہلل
ے شك کے نن جب شركش سي جٌم
فرمٌنے لگ

بٌبٌ ہے بتی بٌة ہے مبرا ادد اہلل

بہیجٌف تل ىجھکل میك ہلق فٌطمن کٌ مٌم

تل ذصکٌ ہے ز بدا میك كہی ضؼ کٌ كلی ہلق
نے کس ہلق ًشٌفر ہلق ذسیق ایق علی

ے ہی فدملق نن گزا اكش نن نکٌشا
نن ذ ن ئ
آفٌ مبرً ک بٌ ہل گ بٌ نن جٌؿ ت مہٌشا
کیلق کز نن لعنیلق نے ک بٌ ظلف گیلاش
شو نے کہٌ ن قدپز سے ہرگش بہیك جٌشا
نن بٌغ تھٌ ات بٌ ضل فلف ہل گ بٌ شف میك
اً تھٌئی دشاق آ گتی ضہراء کے طمق میك

1363

فٌعد نے ربٌ دٌم کل تھر بٌمو و صغرا
ے مللی
ے لگ
بیمٌش کٌ زط کھمؿ کے پس ھئ

ے مبرً بٌبٌ
لکھٌ تھٌ دالـ آبکل بہیج
ے ىجھکل کسی نے تھی نن تلػھٌ
رب تھمؿ گئ
ے ربداش رکھٌ رك
ئنتی ہلق ت مہٌشي ىجھ
ے تھ بٌ علی اکبر سے مال رك
بٌبٌ ىجھ

ے شركش سي دٌق
ے لگ
فٌعد سے نن تھر کہئ
ک بٌ نجھ سے صقیفت کہلق اً عٌجب اتمٌق
پزبٌر ہلا شف میك نن رب مبرا گلص بٌق
اؽ تبر سے نے جٌف ہلا اصغر بٌراق
اً تھٌئی مبرً رؿ نن بہت ش نج ك الف ہے
گ
نن لسق ضہراء ہے ضل بنعلق سے فلف ہے

1364

ے نن اکبر نے ہے کھٌئی
کہ بٌ کو ز بٌق ذنئ
ے و بداف میك رب شو کے فدائی
مٌشً گئ
ؼ بٌس نے تھی بہر نن جٌق ابتی گیلائی
خیگـ میك لتی فٌطمن ضہراء کی کمٌئی
کجھ ضؼ جىیت نن اراء کز ضکٌ ذببر
صغرا تبرا كعدم نن كفٌء کز ضکٌ ذببر
ے تھر ز بد اپزاش
ے لگ
فٌعد سے نن کہئ
ضل رنکھٌ ہے کہو ر جنیل اً يرر ضلددكاش
جٌ جلد کو اب ہل گ بٌ ہے ـصر ت ملراش

جـ جٌت بگی گزرف نن مبري ظلف کی بللاش
ضل ىجھ نن سیف ہلگٌ نن تل ربکھ ظکیگٌ
ُؔللی کے تبزً نن دسھیگٌ
شر کِ کے مبرا ض

1365

نن سق کے شكابٌ ہلا كم عٌجب تلقبر
ے تبزم ك سمسبر
ے لگ
نے کس نن كہٌق جلئ
م
ُؔلکے كہٌق فٌطمن کٌ شبر
ق بـ میك لہل ہ

نشمـ میك ت بٌق ک بٌ کزكق اب جٌؿ ہے بٌشي
شر کٌث ل بٌ سمر نے اس ضؼ کے كلی کٌ
ىشو ک بٌ بٌمٌؿ ذسیق
٭٭٭٭٭

ایق علی کٌ

1366

رشبٌ نن ہے کہراـ علمداش ير گ بٌ
رشبٌ نن ہے کہراـ علمداش ير گ بٌ
ؼ بٌس ایق ح بدش

کزاش ير گ بٌ

ضل تھٌ علی کٌ شبر اكش طمزم کٌ جٌنسیك
كم کزبال کٌ شعلر ال ط بٌش ير

گ بٌ

ظق بٌضل ق نن بٌض تھٌ نجھکل اً يرنضی
ے رلداش ير گ بٌ
كم ہٌتھ ركتلق کِ گئ
بیلرت ہل کے ًشؾ میك اؽ تبر شم گ بٌ
بٌئی گزا بہر پز اكش ىجٌش ير گ بٌ
ے کی طرػ رنکھٌ اكش ري بدا
نے بٌس خیم
آفٌ مدر

کل

آل كفٌراش ير گ بٌ

ے
صلرم کی طرد ركص کز ذببر آ گئ
تللے کمر كم تھٌـ کز غف ضلاش ير گ بٌ

1367

ُ
اؽ سمش اتھٌ ولح میك شركش کل للث لل
اب ضلػ کس کٌ ہے ضنن دٌىش ير گ بٌ
کٌبدھے نن بٌة ىبٌ ہے اکبر کی ىش کل
آۓ مدر کل کلف مدرگٌش ير گ بٌ
اصغر کی قبر ادؾ سے پز کز ري دٌم نے
بٌئی کہٌق ملیگٌ اب دزاش ير گ بٌ

ک
نس رن ھتی ہی شم گتی ضبیب لٍ فرات

سجدً میك آم ز بد اپزاش ير گ بٌ

ُ
اف ہٌتھمق کی ولت ذیػ الہدي کل ہل

دٌنے ک بٌ کے ضل علمبرراش ير گ بٌ
ے
ے نخسمائی بگ
كم ہٌتھ ہی ذشٌمی نجھ
کیلا کے ضل فرات نن دزاش ير گ بٌ
*****

1368

1372

شركش نکٌشً شك کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل

شركش نکٌشً شك کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
زھلبدك کہٌق میك جٌ کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
ضبیب کی آس تلئی کلیلـ شك شہی ہے
ے کے رش نن آ کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
خیم
ُ
ؔ
ت
آنکھمق کٌ تلش گف ہے مبري کمر ھی طف ہے
کھٌبٌ ہلق شف میك تھمکز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
کسبـ ضلاق کٌ ىشو اتھ بٌ بہیك ہے تھ بٌ
ُ
تف ہی اتھٌل آ کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
اصغر کے جلؼ پز اؽ ظٌلف نے تبر مٌشا
كم ير گ بٌ پسة کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
یق آة کے ظکینن ؿش میك پسي ہلئی ہے
َؔ
بٌئی بالل ى کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل

1372

ػ
ب
ھی
گی شر سے
اب ضبیب دشیك کی جٌرش
تھ بٌ خبر لل آ کز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
ز بدابیلق کل

رش

رش

ے
لیجٌئی بگ

سیمگز

کلئی بہیك ہے شر پز ؼ بٌس تف کہٌق ہل
ے
اب گلہر ظکینن کٌتلق سے ػھیق لی بگ
فٌسف ہے اب نن اکبر ؼ بٌس تف کہٌق ہل
لل ـصر کی گھڑي تھی پشربؾ آ گتی ہے
گزرف ہے اكش خیجر ؼ بٌس تف کہٌق ہل
بٌمٌؿ ہلگٌ ىشو تھ بٌ ہمٌشا شف میك
ےگی شر کل مٌرش ؼ بٌس تف کہٌق ہل
ئنئ
ے نن رصرت
ؔ تھی ق بٌهت فرمٌنے تھ
نصکیق
اً ہف ذینن و ح بدش ؼ بٌس تف کہٌق ہل
٭٭٭٭٭

1371

ذ ببر ہے

بنہٌ

مبرا ؼ بٌس کہٌق ہیك

ذ ببر ہ ے

بنہٌ

مبرا ؼ بٌس کہٌق ہیك

رك ىکھ کے پزؽیك میك دمحم کٌ نشٌق ہیك
ہف رشر کہٌق کلئی ہر اؽ رسمق جٌق ہیك
ُ
اب ملت ہی ح بدش کے رىشً کی امٌق ہیك
م
ق بـ کی كضٌكق میك نن ضہرا کی نعٌق ہیك
ذ ببر ہ ے

بنہٌ

ذببر کی بنہٌئی

مبرا ؼ بٌس کہٌق ہیك

نن

ے
ھ یس ئ

ہیك سیمگز

اب کلئی صہٌشا بہیك فٌسف ہے نن اکبر
ے سے پزشبر
ذنبھٌى بہیك جٌبٌ مبرً نج
ُ
ت بٌسے کی نگٌہلق میك ہر اؽ سمت رھلاق ہیك
ذ ببر ہ ے

بنہٌ

مبرا ؼ بٌس کہٌق ہیك

1372

ے ہیك لػیك ہٌتھمق میك بنعلق کل ذنبھٌلے
پس ھئ
ے ہلنے تھٌلے
ے ہلنے جلئ
ببھر ہے پز سئ
م طللـ کٌ اب کلئی بہیك ہے ضل نجٌ لے
ُت
ذس سمت ن طر ا ھتی ہے خیجر ہے ز بٌق ہیك
ذ ببر ہ ے

بنہٌ

مبرا ؼ بٌس کہٌق ہیك

پزؽیك میك سیمگٌشكق کے ؿش ہے مبرا رلبر
خیجر

ے
لنئ

آبٌ

ہے

ارھر

سمر

سیمگز

ُ
شف میك نکـ آئی ہے ارھر ضبیب ٌض طر
خیملق میك بتی ضارتلق کی آم ك نعٌق ہیك
ذ ببر ہ ے

بنہٌ

مبرا ؼ بٌس کہٌق ہیك

1373

ابداض

نصلش

میك جگو

گ بٌ

کصکٌ

بٌ

نن رشر مبرً ىؿ کل پسبٌ

گ بٌ

ے تھی نن ح بٌؿ آ
خیجر کے بل

کصکٌ

گ بٌ کصکٌ

م طللـ سمنے بہر نن ذسرت بگزاق ہیك
ذ ببر ہ ے

بنہٌ

مبرا ؼ بٌس کہٌق ہیك

ے ہلۓ ہر سمت رھلاق ہیك
ے ہیك تھڑ کئ
سعل
ضبیب نن ٌطنیت ہے ق بٌهت کٌ طمٌ ہیك
کہتی ہے ىجٌلظ مبرً پزرً کٌ کہٌق ہیك
ہف ؼبرت ح بدش مبري جٌرش تل نجٌ لے
ؼ بٌس اتھم

آؾ

ے
لگی جلئ

ے
ہیك خیم

1374

تھر

ػیظ

فربٌر

نن ذسیق

گلہر

ے
نن ػ ھ ئ

بد اہلل ضمٌنے

رکھٌل

کل

امدار کل آل

کی ہے
ت
ھ
نیچی
آکے

کل

نجٌل

ے
ے ہلۓ سعل
رامق سے ظکینن کے ہیك لنئ
ؼ بٌس اتھم

آؾ

ے
لگی جلئ

ے
ہیك خیم

تف آل تل تھر ظلف کی ظٌقُ نن شہےگی
ػ
ے گی
تف آل تل ضبیب کی شرا ھق نن دک
تف

ےگی
آل تل بیمٌش کی ًص بد نن جل

ے
تف آل تل بیمٌش نن پزذی بگ

نن کلصً

ے
لگی جلئ

ے
ہیك خیم

ؼ بٌس اتھم

آؾ

1375

پزػھی کی ائی پز ہے اتھی بؾ رؿ اکبر
ے اص غ ر
اكش بٌة کی آعلش میكُؔکمال گئ
ذ ببر

کی گزرف نن

جال

سمر

کٌ خیجر

اب عٌبد بیمٌش تھی سعللق میك گھرا ہیك
ؼ بٌس اتھم

آؾ

ے
لگی جلئ

*****

ے
ہیك خیم

1376

عٌسمش کی كم شات كم ز بٌنے کٌ عٌلف
عٌسمش کی كم شات كم ز بٌنے کٌ عٌلف
م طرت کی طملسی میك فرذتلق کٌ كم مٌتف
سمبٌ ہلا شف میك

ادد اہلل

کٌ غیعف

اكش ضلف میك زكبٌ ہلا ادالـ کٌ پزطف
ؼ بٌس

ے اہ ـ
نجھ

كفٌ

ے
بٌر کز ت بگ

َ
رنکھی نن گتی نجلق کی جب نسنن رہٌئی
ک
ل
ے گی ملضلق کی شكائی
آ نکھمق میك ھنکئ
ے ات بٌ لہل کز ربٌ بٌئی
بٌئی کے لنئ
نچیق نن ظکینن کے فدا کز ري ضلائی
ؼ بٌس

ے اہ ـ
نجھ

كفٌ

ے
بٌر کز ت بگ

1377

ے میك جدائی
ے میك تھی بللاش کے فیض
فیض
رك ہٌتھ جلی تھی کے پزائی ن طر آئی
تھٌئی کی كعٌ ركش سے رنکھٌ ک بٌ تھٌئی
كفٌ راش رکھٌئی

ک بٌ دٌف كفٌ تلنے
ؼ بٌس

ے اہ ـ
نجھ

كفٌ

ے
بٌر کز ت بگ

بٌ کٌـ ہلئی رسمیلق کی کلصسیك بنہف
گزنے نن ربٌ جٌؽ نن ادالـ کٌ پزطف
ے میك شہٌ رـ
جب بؾ شہی جٌق ذسف میك ذنئ
شبتی نن رہل بٌ شہٌ ادالـ کٌ غیعف
ؼ بٌس

ے اہ ـ
نجھ

كفٌ

ے
بٌر کز ت بگ

1378

رت بٌ سے گ بٌ دٌف كفٌلق کی رکھٌ کز
بٌئی نن ت بٌ تھی بؾ ربٌ منن سے لگٌ کز
گھمصً سے گزا جٌؽ نن دٌتلق کل ک بٌکز
سمبٌ تھی تل سمئی ہلئی
ؼ بٌس

ے اہ ـ
نجھ

مل ِّت
كفٌ

*****

کل رگٌ کز
ے
بٌر کز ت بگ

1382

1382

ُ
ے ہیك
علف ضل لے کے آبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
ُ
ے ہیك
علف ضل لے کے آبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
ُ
ے ہ یك
َؔق کے جٌبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
ضل س قٌء ی
علمداشي  ،كفٌراشي  ،فداکٌشي  ،ك ُؔجداشي
ُ
ے ہیك
نن رب ضل دٌف بٌبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
ُ
ے ہیك رب رشبٌ
نجھٌۓ ت بٌس ضل رب کی اسے کہئ
ُ
ے ہی ك
ضل رشبٌ کل بالبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
ت بدھی جب ًشؾ گھمصً سے دزـ نے آس اؽ بٌبدھی
ُ
ے ہ یك
کو کلئی بٌئی ىبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
ضل س قٌو ظکینن کی ػھدي ًشکی ،
ُ
ے ہی ك
تل كم آنسمق بہٌبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
گزا بٌئی

ے تل ک بٌ  ،مگز بٌئی نن رً بٌبٌ
اگز بٌضك کئ
ُ
ے ہی ك
نن غف ذس کل ز بٌبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ

1381

کمر تھٌمے ہلۓ ذببر ركصً
ُ
ے ہیك
ے تھٌئی لگٌبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
گل
ُ
ُ
ض
و
نن ذیػ الدیك کی ضلشت میك ا ؼ رعلت ؼ پز
ُ
ے ہی ك
ضل سمشح خگمگٌبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
جٌتٍ رشبٌ

ُؔ
ے تل بٌر
ؔمی ت بٌس جب تبري نجھ
ذشٌ
ُ
ے ہی ك
ضل ت بٌس ابتی ُؔنجھٌبٌ ہے اسے ؼ بٌس کہئ
تل کزبٌ

٭٭٭٭٭
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1382

ؼ بٌس علی مللی ح بدش کے ت بٌشً ہیك

ؼ بٌس علی مللی ح بدش کے ت بٌشً ہیك
ُ
ذببر کے تھٌئی ہیك ح بدش کے رىشً ہیك

ؼ بٌس کی عٌلف میك ت می بـ كفٌء ہل گتی
کزبـ میك فداء ہلنے کی ابکی و بٌؿ ہل گتی
اکسبر ن قٌري

کی ؼ بٌسی ھنه مـ گتی

ننُؔجلؼ ذسق کی ہر مؤمق کل ع طٌء مـ گتی
ے ح بؿ کی آۓ ؼ بٌس
کزبـ میك شضا لنئ
ے ہے ذسیق ؼ بٌس
ے شضا رً ركق کہئ
میك کیس
ہل تف تل علمبرراش لشکز کے مبرً ؼ بٌس
كاشي ہلنے جٌبٌ ہلق کزنے ہے ؾرض ؼ بٌس

1383

ے میك ظکینن ًشکی سمکھی كہٌق ىئی
ا بئ
کہتی ہے خجٌ بٌئی کزنے میك ظلب آئی
رنکھٌ نن گ بٌ ؼ بٌس سے

ئنتی ت بٌسی

ے بٌئی میك لے آلق ز بٌئی
ے لگ
ک ہئ
ے شف میك نن ضلػ نن كذشت ہے
ؼ بٌس جل
نن ذ
ُؔسق شرابٌ ہے لشکز میك نن صہرن ہے
ىمر بتی ہٌسف ہے ک بٌ ربدبٌ ہمت ہے
رسمق کل ابہیك کے بٌس آنے کی نن دزءت ہے
ے شو فرات اكپز
ًشکی لے ظکینن کی بہیج
کٌنے ركتل بٌضكق جب للنے ہیك نن شركش
ًشکی لے لی منن میك نس نن فکز نن کلئی زش
ے پز
ے جلدي خیم
اكش اپس ري گھمصً کل بہیج

1384

ے میك ک بٌ جٌؿ دزـ کٌ ہے
سمضل سشا خیم
ؼ بٌس ن طر میك ہے شرػت سے ضل آنے ہیك
بٌضك ہے فلف منن میك ًشکی لے کے آنے ہیك
ے کھڑً شكنے ہیك
نے جیق ظکینن ہے نج
گھمصً سے گزً ؼ بٌس ًشکی نن لگٌ جب تبر
آكاض ري مللی کل

آل جلدي مبرً تبر

ے ہے صہٌ ذببر
تلئی ہے کمر مبري کہئ
ے کزكق تؼببر
نے ابنہٌء غف کی میك تل کیس
ؼ بٌس کی دزهت سے سق لے نن رعٌء شحمٌف
َؔف میك شم نن ذیػ ہدي ہر آف
ؽخت کے خی

َؔ

ُؔز عٌفیت شم مللی عٌلی ہے ابہیك کی دٌف
پ
ق تل پسه عللات راعی اہلل نن ہل فربٌف
شبریؔ
٭٭٭٭٭

1385

ؼ بٌس کہٌق ہل سشا تھٌئی کل ذنبھٌلل
ؼ بٌس کہٌق ہل سشا تھٌئی کل ذنبھٌلل
كقُ

ہے

آل علمداش

مدر

ذنبھٌلل

ت بٌسی ہے ظکینن تل ہے ت بٌدٌ علی اصغر
سمکھی ہلئی ًصکبزم ہے اً مبرً پزارش
ے شضا تف کل تھال نن تل ت بٌل
رً کیس
ہے ادؾ شكاق آنکھمق سے شركش کے شراشر
اب کلف ذنبھٌلے گٌ
آل

سشا

تھٌئی

کل

علف  ،رلبر ح بدش
رىشو

تل

رىل

جٌنے ہیك شضا لے کے جب ؼ بٌس بہر پز
ے نن سمۓ دزـ تھر ًشؾ کل تھر کز
آئی بگ
شكنے ہیك صہٌ

کلئی ظکینن کل

ت بٌل

1386

کجھ غف بہیك ہے دٌتل کٌ گزنے ہیك ضل کِ کز
ے نس ًشؾ کل تھر کز
غف نن ہے نن بہیجٌ دک
س قٌء ہیك گزً شف میك نن مللی کل ت بٌل
تھٌئی کی عدا سق کے شو آۓ ہیك بہر پز
ے ہیك کمر تھٌـ کز اً مبرً پزارش
ک ہئ
ہمٌشا

اب کلف صہٌشا ہے

نن

ت بٌل

ہے ك قُ پسا تھٌئی پز کلئی بہیك بٌكش
ے لگٌ جلقمـ
جلئ
اب بہر
ذ ب ب ر نن

آل علمداش کہٌق

ہل

پ ز ذ ببر

جدا
ے
لنئ

کے

خی ج ر

اگز

ت ف ہل نے

رىكش

ىشو ہے پسا جٌؽ پز شر تبزً کے اكپز

ہلل

علمداش

مدر

کل

مبري

آل

1387

ؽخت کے شہے اكح پز ذیػ الہدي شركش
جب بؾ غف شركش شہے اس ؾرش ك ضمیك پز
ہر رؿ کی رعٌء ہے مبرً مللی کی ن قٌء ہل
ذسرت نن ذسینن کی ہے ؼ بٌس رىكش
ہل دٌتھ میك ذیػ الہدي جب آلق میك رش پز
عدقے میك ظکینن کے ہمیك جلدي بالل
*****

1388

ے
عٌضي تبري ًشؾ پز تبر جـ گئ
ے
عٌضي تبري ًشؾ پز تبر جـ گئ

ػ
ے
ے جـ گئ
ھق گتی شرابیك اكش خیم

بہر پز ک بٌ کے ہٌتھ
پزطف

شسمؿ

ضلف

سمبٌ ہے
شكبٌ

ہے

ے
ادؾ آبکھ سے فرات کے نکـ گئ
تبزم کھٌ کے گز گ بٌ ہے تل ضلاق نسر
ىش اتھٌ کے ى شہے ہیك دٌم نجر ك پز
ذ
ب
ھ
ن
ے
ـ گئ
ے کتی م قٌـ پز
گز گئ
گزرف

ص غ بر

اكش

تبر

دزملو

نے ضبٌق نن تعد تبرً ظلف كم ہلا
ے
فدذتلق کے رؿ تھی ؾرش پز رہـ گئ

1422

رخبر

ذسیق

خیمن و ذسیق

ت بٌسی

ہے

آح

میك اراسی

ہے

ے
ددت ع طش سے ػیحن گـ تھی جـ گئ
بنغ ظلف جلؼ پز ذسیق کے جلی
ے شر ہے رخبر علی
اہـ شر میك ت بگ
ے
کٌتَ اتھی ضمیق آطمٌق رہـ گئ
جـ گتی ہے ظلف ك ضلش کی ؽخب ہلا
رك گھڑي میك لِ گ بٌ ہے بٌغ ٌضطفی
ُ
ے
ے تلق بدؿ گئ
امتی شسمؿ کے تھ
ہر طرػ سے آ شہی ہے ابؾ ہی عداء
ے ہیك اسق بٌء
ے ح بٌـ کل جل
لل بئ
ے
ے رسمیل کے رؿ کے تلق نکـ گئ
کنئ

1422

تل بہیك تل بٌ پزھنن

عٌبد دشیك

فرؼ پز بہق کے آح کیلق شراء ب ہیك
ے
اہـ کلًو رً کے عہد رب بدؿ گئ
ؔتف خیف اب نن غف کی راز بٌق
کز بد
اتھ شہٌ ہے رذتلق کے فلب سے رھلاق
ے
ے ملـ کے نگھـ گئ
مؤمیلق کے رؿ تھ
*****

1421

عٌضي
علمبرراش

علمبرراش

بٌ ذسیق

بٌ ذسیق

سق لل بہق کی نکٌش بٌ ذسیق

بیت ذسیق نن کہتی تھی غف سے

ے ىل بہر سے
بٌئی مبرً لنئ

عٌضي

بٌئی بہیك

رشکٌش

بٌ ذسیق

فٌسف کہٌق ہے اکبر کہٌق ہے
ے ہے ت بٌش
رب ہل گئ

بٌ ذسیق

آؿ شسمؿ نن ہے ظلف بٌ گہٌق
مٌشا

گ بٌ

رؿ ضلاش بٌ ذسیق

م
ت ینیلق کٌ فٌفلو نے قنع نے شرا
ے
ہٌنے ئنئ

آضاش

بٌ ذسیق

عٌضي

علمبرراش

بٌ ذسیق

بٌتل کٌ ىزى اصغر کہٌ ق ہے
عٌضي

علمبرراش

بٌ ذسیق

رت بٌ ضلاب تل اً اشض ئنیلا
عٌضي

علمبرراش

بٌ ذسیق

رشبٌش دٌـ ہے نے رشر اسق بٌء
عٌضي

علمبرراش

بٌ ذسیق

1422

گزرف میك طمؼ ہے بٌلق میك تبڑبٌق
جٌنے

بیمٌش

کہٌق

بٌ ذسیق

جىیلش ہے بہق اكش ركش ہے كطق
ىجٌش

بٌ ذسیق

ق ّصہ

ذسیق کٌ

نے کس شَو اپزاش

بٌ ذسیق

ضبیب

ہلئی

سکز ذسیق ہے

ایق علی تبرا
ہٌنے

شو

ق ّصہ

ہے ہل رکٌ

اپزاش

بٌ ذسیق

کـ ہے بہت ہی مبزؿ کی سخی بٌق
عٌضي

علمبرراش

بٌ ذسیق

تھ بٌ کہٌق سے ركق رك گش بہیك کلق
عٌضي

علمبرراش

بٌ ذسیق

دٌنے میك بنغ کے سجدم ارا ک بٌ
عٌضي

علمبرراش

بٌ ذسیق

ىچ بٌش آح بؾ شكبٌ ہے کـ غہٌق
عٌضي

*****

علمبرراش

بٌ ذسیق

1423

غف ؼ بٌس میك کمر طف ہیك
غف ؼ بٌس میك کمر طف ہیك

اس سے پسه کز نن دٌم کل غف ہیك

سق کے تبري ك عٌق كفٌء ؼ بٌس

آح بؾ ببھرك کے رؿ تف ہیك

بٌضك کِ جٌنے تل نن غف کلئی

ے بہی غف ہیك
ے نج
ًشؾ کیس

ے بٌضك
ہٌنے س قٌء کے کِ گئ

ضلق میك پز ًشؾ اكش پزطف ہیك

تھٌـ لی دٌم نے کمر ابتی

تھٌئی کے غف میك تھٌئی نے رـ

شو نے ؼ بٌس کٌ ک بٌ مٌتف

ے دزي کٌ مٌتف ہیك
شو کے بہل

ُ
ے
ے کیس
ىشوء تل ضلاق ا تھ

بٌضكنے شو کٌ غف ہی ک بٌ کف ہیك

1424

بٌز بٌف علف

بہیك تف ضل

َ
ظ
ٌہر زھٌنے کل سمر ا لف ہیك

ایق ح بدش تل ہی صہٌشا ہیك

آشرً تبري ؼی ش ہے ہف ہیك

ضلق ہلا تل ذسیق پز عدقے

آح پزہٌف ریك کٌ عٌلف ہیك

سکز ؼ بٌس شو دمحم

سے

جب ُسبا

تلق لگٌ ىجرـ ہیك

ہف کزً غف کٌ دٌو بٌ کیلق کز

غف تبرا جب ک بٌ م قدـ ہیك

ے دٌکز
ؔ
ہف صعیقم کے كا س ط

غف ؼ بٌس ضلعلو رـ ہیك

*****

1425

غف ؼ بٌس میك کمر طف ہیك
غف ؼ بٌس میك کمر طف ہیك

اس سے پسه کز نن دٌم کل غف ہیك

سق کے تبري ك عٌق كفٌء ؼ بٌس

آح بؾ ببھرك کے رؿ تف ہیك

بٌضك کِ جٌنے تل نن غف کلئی

ے بہی غف ہیك
ے نج
ًشؾ کیس

ے بٌضك
ہٌنے س قٌء کے کِ گئ

ضلق میك پز ًشؾ اكش پزطف ہیك

تھٌـ لی دٌم نے کمر ابتی

تھٌئی کے غف میك تھٌئی نے رـ

شو نے ؼ بٌس کٌ ک بٌ مٌتف

ے دزي کٌ مٌتف ہیك
شو کے بہل

ُ
ے
ے کیس
ىشوء تل ضلاق ا تھ

بٌضكنے شو کٌ غف ہی ک بٌ کف ہیك

1426

بٌز بٌف علف

بہیك تف ضل

َ
ظ
ٌہر زھٌنے کل سمر ا لف ہیك

ایق ح بدش تل ہی صہٌشا ہیك

آشرً تبري ؼی ش ہے ہف ہیك

ضلق ہلا تل ذسیق پز عدقے

آح پزہٌف ریك کٌ عٌلف ہیك

سکز ؼ بٌس شو دمحم

سے

جب ُسبا

تلق لگٌ ىجرـ ہیك

ہف کزً غف کٌ دٌو بٌ کیلق کز

غف تبرا جب ک بٌ م قدـ ہیك

ے دٌکز
ہف صعیقم کے كا س ط

غف ؼ بٌس ضلعلو رـ ہیك

*****

1427

مٌتف ؼ بٌس

کزنے

ے
جٌئی بگ

ے
کزنے جٌئی بگ

ُ
ب
ے
جب تھی بٌش نخ كفٌ رہرائی گ

تھی ظکینن کل ضلسی اس بٌت کی

ے
اب خجٌ ؼ بٌس بٌئی ىئی بگ

نن نن تھٌ معللـ ت بٌسمق کل مگز

ے
ے بٌئی بگ
تلبد بٌئی تھی نن ئنئ

ے علی
آئی بگ

ے
كم سجٌػت ررت میك رکھالئی بگ

ے
ًشؾ ت بٌسی کی نجٌنے کے لنئ

ے
ے ركتل دٌنے تھی کیلائی بگ
ا بئ

شاضنن ؼ بٌس کٌ

ے
تبر ہر جٌتٍ سے رب پزدٌئی بگ

ًشؾ ػھد جٌت بگی تھر اؽ تبر سے

ے
گھمصً سے ؼ بٌس تھی گز جٌئی بگ

مٌتف ؼ بٌس

رسمیلق

ے کل
شك کئ

کل

بٌر

1428

شو کی آنکھمق میك ابدھبرا ػھٌبیگٌ

ے
تھٌئی کی سق کے عدا جب آئی بگ

ضلف سے پز ہلگٌ شو کٌ تبرہق

ے
ے سے جب تھٌئی کل لی بٌئی بگ
ذنئ

ہٌتھمق میك شركش کی لے کز ھجک بٌق

ے
ہٌۓ ؼ بٌس دزي ير جٌئی بگ

سمش اؽ ہلگٌ پشبدي ولح میك

ے
ے سیف ہف زھٌئی بگ
اب ضل جٌھی بگ

اكش ارھر سمۓ دزـ آنے ہلۓ

ے
ہر فدـ نن دٌم تھمکز کھٌئی بگ

ے نن شو  ،نجلق کل اب
ے ہل بگ
سم خئ

بٌ یسلیّ
ک

تھٌـ لل رامق پزہٌف ریق کٌ

ے
ے میك نن لے جٌئی بگ
تلش کے خیم

ہے ؾزاراش آشرا ؼ بٌس کٌ

ے
عٌغتلق پز كم کزـ فرمٌئی بگ

*****

ے
رً کے ہف سمجھٌئی بگ

ُ
ُ
ًشؾ ك علف اراس ہے رشبٌ اراس ہے
1422

ُ
ُ
ًشؾ ك علف اراس ہے رشبٌ اراس ہے

ُ
ؼ بٌس تبرً غف میك ضمٌنن اراس ہے

اؽ بنکسی سی گھر میك پزستی ہے شات رف

ُ
یق اہـ بیت دٌشا مدتنن اراس ہے

نن ابنہٌۓ صبر ك نحمـ کٌ ہے اپز

ُ
اب بؾ غف ذسیق میك رت بٌ اراس ہے
ُ
گ
اقسمس فٌطمن کٌ تلق لسق ادس گ بٌ
ُ
ُ
اب بؾ اسی کی بٌر میك ؽجرا اراس ہے
اب بؾ خجٌ نن آۓ کیلق رشبٌ سے للث کز

ُ
ے کے رش نن ت بٌسی ظکینن اراس ہے
خیم

آكاض بٌ ذسیق کی آئی ہے آح بؾ

ُ
ُ
دٌبد کے جلد میك کلئی رکھ بٌ اراس ہے

1422

شك شك کے مٌق نن کہتی تھی اصغر کی قبر پز

ُ
تبرً ت غبر بنہٌ دٌ ػھمى اراس ہے

نے دزـ مبرً ىؿ کل ت بٌدٌ ک بٌ صہ بد

ُ
خیت میك شكد فٌطمن ضہرا اراس ہے

دٌبٌ نن رً ضکٌ شو نے کس کی ىش پز
ُ
ؼ بٌس کے علف کٌ تھرپزا اراس ہے
ے
کزبـ ىجھ

ے
بالئی بگ

ؼ بٌس

بٌمداش

ُ
مدت سے مبرً رؿ کی ت م بٌ اراس ہے
٭٭٭٭٭

1421

نشٌف ولح
نشٌف ولح

بیمبر

بیمبر
سجٌبٌ

سجٌبٌ

جٌبٌ ہے

جٌبٌ ہے

ز بٌب شبر جدا بٌر

آبٌ

جٌبٌ

ہے

َعل َ
علی کٌ ىؿ م لے رکٌ پزارش سے
ظکینن ئی ئی کٌ س قٌ ت بٌبٌ جٌبٌ ہے

َعل َ
م میك ًشؾ ت بدھی رب کی ت بده گتی او بد
کے اب ت بٌسمق کل بٌئی بالبٌ جٌبٌ ہے
ے میك کٌو بٌب آۓ
جدا کزً کو نن خیم
ُ
پسي او بد سے پزرم اتھٌبٌ جٌبٌ ہے
ضل تبر ًشؾ نن آبٌ كم لے ل بٌ رؿ پز
كفٌ کی شام میك تلق ضطف کھٌبٌ جٌبٌ ہے
ے ؾزپش سمجھٌ تھٌ
ے لہل سے تھی ا بئ
ذس
لگٌ کے تبر كم بٌئی بہٌبٌ جٌبٌ ہے
٭٭٭٭٭

1422

کہتی تھی ضبیب کیلق نن نکٌشكق
کہتی تھی ضبیب کیلق نن نکٌشكق
ُ
آل میك تھٌئی نن عدقے ا بٌشكق

اً مبرً رلبر علف ك دمحم

ُ
ل
ىلق میك ر ہق ركلہٌ ت بٌلق

ہٌتھمق کل سمؼ سے مہ بدي لگٌلق

رؿ میك ہے پزنشٌق بٌؿ ذتلاشكق

اً مبرً رلبر علف ك دمحم

ت بٌسے ہل ئی لل جٌـ صہٌرت

کلپز ك خیت

ئ یش

جدا

رامٌف

اً مبرً رلبر علف ك دمحم

بٌلگے

جٌـ

نشٌشكق

اً مبرً رلبر علف ك دمحم

رت بٌ سے كاشج ك كالی ددھٌشً

ے مٌشً
فٌسف ك اکبر تھی گئ

کیلق نن گزت بٌق ات بٌ میك تھٌصكق

اً مبرً رلبر علف ك دمحم

1423

آگے تل

آل

منن تل رکھٌل

آكاض

ت بٌشي

ت بٌشكق

ز بٌل

عدقے میك جٌلق جٌف ت بٌكشق

اً مبرً رلبر علف ك دمحم

ے اجالص تھی ک بٌ اب
آگے کہ

کلث کے ػھٌئی کہتی تھی ضبیب

آم کے تغرً کیلق نن میك مٌشكق

اً مبرً رلبر علف ك دمحم

*****

1424

ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

نن اب رپز کزبٌ تف آنے میك بٌبٌ

میك زشئی ہلق نس شات رف ظٌلملق سے

تف ہی آکے تلػھم نن اف ظٌلملق سے
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

ے گراشً
کو اب ىزلی شات کیس

ے نن بٌبٌ ت مہٌشً
ضل سمئی تھی ذنئ
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

ے تلق ز بٌنے میك بٌبٌ
مال ک بٌ ىجھ

كم ذینن کہٌق اب دالنے میك بٌب
ے؟
ت مہیك مبرً بٌبٌ تھاللق تل کیس

ے؟
ے ؼی اب تمکل بٌلق تل کیس
میك چنئ
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

ک بٌ شر ضل رنکھٌ تل ري نن رہٌئی
ُ
ے اكش غف اتھٌنے میك بٌبٌ
ہیك رف کنئ

ت مہٌشي نن جٌلُ ہے کس نے ت بٌئی؟
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

نن بہال کسی رؿ بہٌنے میك بٌبٌ

ُ
ت مہٌشا نن شر کس نے یق سے ا بٌشا؟
اتھٌ کیلق نن ىخسر ضمٌنے میك بٌبٌ

لعنیلق نے کیلق نے س طٌ تمکل مٌشا ؟
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

1425
ے رنکھم آ نکھیك تل کھملل
اً بٌبٌ ىجھ

شلنه نن کہتی ہے کجھ منن سے تللل
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

نن غہرً نن تلسے میك ہر آف ركبگی

لیٹ کے اسی شر سے میك جٌف ركبگی
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

کو رف گرشا آ نسمق بہٌنے میك بٌبٌ

نن ركبگی ت مہیك ركش جٌنے میك بٌبٌ
میك اس ق بد جٌنے میك ہرگش نن آئی

نن رشً لعنیلق کے اس طرد کھٌئی
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

ُ
ے ہلۓ ير گتی تلق شلنه
نن کہئ
کزً رپز جٌق کل ل بٌنے میك بٌبٌ

ُ
فدا رب ہلۓ تف نن  ،تھر کیلق شلنه
ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

ُ
ذشٌمی اتھٌ تھر تل ضبداق میك ىخسر

کہٌ ت ینیلق نے نن شك شك کے رخبر

تف ہلنے ضل ضبدم گھرانے میك بٌبٌ

نن ضلر سمئی تمکل رگٌنے میك بٌبٌ

ُ
ت
ا ھی اؽ عدا ق بد جٌنے میك بٌبٌ

*****

1426

ت بٌشً بٌبٌ
ت بٌشً

تف للث
تف

بٌبٌ

آل
آل

للث

آکے ت مہٌشً ت بٌشي شلنن کل دٌتھ ل بکز جٌل
دٌـ
کلئی

کے

ق بد

میك

بہیك

سمق

ہر

بہٌق

آشرا

ابدھبرا
مبرا

ے تف گلر میك ل بکز آنکھمق میك ابتی نشٌل
آل ىجھ
ت بٌش
ہٌتھمق

سے

گٌؿ

سے

نن
ے
ا بئ

ہٌتھ

تھرانے

ىجھکل

کھالنے

ے سمجھٌل
ے ک بٌ ئنتی کل ابتی آل ىجھ
تھمؿ گئ
بیق پزس کی
کف سق

میك

ہے
رنکھی

آة

ُ
ادسي

کی
نن

ئنتی
کھ

نتی

ُ
ػھمئی کلی نن يرػھٌ گتی ہے آکے اسے اب کھالل

1427

سق کے
بٌتل

ے
لگ

نن بٌىق شكنے

پزنشٌق

جیق

نے

رب
ضبیب

کہتی ہے مللی ذببر آ کز ئنتی کل ابتی و بٌل
ضلاب میك ئنتی کے
ُ
ت
مللی کے  ،ضلبؾ ا ھی ہل کے ت بداش
ہل

ے
گئ

ربداش

ے تھی ہل اب بٌبٌ کل مبرً بالل
ے لگی نس چیس
ک ہئ
ت ینیلق

تھٌ سمش

رب

رؿ کل

ذنبھٌلے تل

تلى پشبد ذسیق کٌ

میك نن
مٌرش تھی

سق کز
کیلق

کز

شر لل اكش نچی کل رکھٌل
آبٌ
اكش

شر

بٌؽ

ہلتِ

ات بٌ

نچی
كم

نے
جٌبد

نن

رنکھٌ
شکھٌ

ے لے جٌل
ے لگی اب بہیك جٌنے ركبگی دٌتھ ىجھ
ک ہئ

1428

تھٌ

ؿس ؽ

بٌبٌ

کٌ نچی کے رؿ

میك

ػھمئی سی جٌق نکلی ابؾ ہی بـ میك
اً شكنے كاللق نن ػھمئی کلی کے آ نسم نن آ نسم بہٌل
ؽخب

شو

ؽخب

ک بٌ ہے

م

نضـ

کل

كم ضلر

ؿس ؽ

ذسنتی

ہیك جلؼ ذسنتی

اً ٌضطفی تف تھی مللی کے آگے مٌتف کی صػ کل نجھٌل

*****

1412

ق بد جٌنے

ق بد جٌنے

میك نن اضلاؿ شلنه ہلگٌ

میك نن اضلاؿ شلنه ہلگٌ
ذسف پز آب میك بٌبٌ کٌ ہی غہرم ہلگٌ

صشک بٌق لے کے کسی کلنے میك شكئی ہلگی
اكش لیلق نن مبرً بٌبٌ مبرً بٌبٌ ہلگٌ
ے ؟
ے ہل ب گ
کہو شہی ہلگی کو بٌبٌ مبرً کیس
رؿ مبرا کہ بٌ ہے کو جٌؿ نن اػھٌ ہلگٌ
ے مللا رك کلئی
مبرً م طللـ بدش سے ىجھ
ہٌق ! کسی نے تل مبرً بٌبٌ کل رنکھٌ ہلگٌ
سق کے بٌلو نن کہٌ ہلگٌ سفی نے ىل
ضلق تھرا دٌم کٌ شر طشت میك شکھٌ ہلگٌ
لے کے شر آۓ ضل ُچ ّدام چیس جٌنے میك

شر کے اطراػ میك اؽ تلش طمک بٌ ہلگٌ

1412

ے ہٌتھمق میك كم شر لے کے نن کہتی ہلگی
بنہ
تلق گال کس نے مبرً بٌبٌ کٌ کٌبٌ ہلگٌ
اكش آہسنن سے تھر گلر میك شر کل شکھ کے
ضلق تھري ضلقمق کل غہرً سے ہ بٌبٌ ہلگٌ
ے
ے ہلبیلق سے كم لٍ بٌبٌ کے ضلمے ہل بگ
سم کھ
ضلق میك پز بٌللق کل ہٌتھمق سے ذتلاشا ہلگٌ
تللی ہلگی

کو سشا آ نکھیك تل کھملل بٌبٌ
ُ
كشنن رـ مبرا اتھی جلؼ میك شک بٌ ہلگٌ

ُ
کہو کے نن دٌنس شکٌ ہلگٌ شلنه ئی ئی
اكش ىخسر

کٌ طمٌق ق بد

میك پزبٌ ہلگٌ

آفٌ ذیػ الہدي جب تھی نن ت بٌق کزنے ہیك
کلف ہلگٌ

اً ذشٌمی ضل نن شكبٌ ہلگٌ

جب آبٌ ہلگٌ شر دٌم طشت کے ابدش
ُ
لیٹ کے اس سے شلنه نے رـ ربٌ ہلگٌ

1411

صعلتبیك نن ہلئی شام اكش ضبداق میك
ذشٌمی اكش جدا
*****

جٌنے

ک بٌ

ہلا ہلگٌ

1412

کزئی تھی ضبداق میك نعٌق ت بٌشي شلنه
کزئی تھی ضبداق میك نعٌق ت بٌشي شلنه
بٌبٌ ذسی بٌ ہٌنے

ذسی بٌ

ہٌنے ذسی بٌ

ئنتی کی فربٌر سے اؽ ذسر تھٌ پزبٌ
بٌبٌ ذسی بٌ ہٌنے

ذسی بٌ

ہٌنے ذسی بٌ

بنہی سی مبري جٌف نن ضبداق کے الف ہے

نن رش نن سیف ہے

زش جٌئی ہلق شم شم کے ـظب ظلف کٌ َپن ہے

كم ش نج ك ىخق ہے

ے اب
ے تل خبر آ بئ
لنئ
نے جیق شلنه کل سشا غہرم

جلد

جداشا

ت بٌ رك

رك تلؿ ز بٌ رك

ے نن ل بٌ رك
ے ذنئ
ئی بد آئی ہے بٌبٌ ىجھ

س ففت سے دال رك

ے بٌة کٌ ہر ط قـ نن دٌنن
اہلل ش کھ

1413

ک
ے بدش کل
جب رن ھتی ہے ضلاب میك كم ا بئ

ضہراء کے نسر کل

کہتی ہے ہر اؽ سے مبرً بٌبٌ بہٌق آنے
ت
ب
ے کس جٌ
اً ت بٌشي ھ ھی جٌف ت بٌل گئ
ىجھکل

ضبداف میك شر بیٹ کے كم سمش ىجٌبٌ

ئنتی کے نن بٌللق سے تھٌ ظلف کل نن جٌشم

ن طر

آنے

دٌ

ُ
اتھٌبٌ

ىخسر

شر بٌة کٌ

ُ
ک
ے بٌبٌ کٌ بہت پسئی كم ر ھ بٌ
شر رنکھئ

ت

ھیجٌ

ل ک ت ُ
ک
ے ہتی ھی ر ھ بٌ
شر بٌة کٌ گلري میك نئ

ک بٌ

اً بٌبٌ سیمگٌشكق نے کیلق شر تبرا کٌبٌ

کیلق گھر تبرا للبٌ

ک بٌ كقُ م قدش

نے

ُپرا

ہل

ىجھکل رکھٌبٌ

گ بٌ بٌبٌ

1414

ُ
اً بٌبٌ اتھم رنکھم ظکینن کی تل جٌلُ

ت بٌسی ہے نن ددت

ے
مٌشً ہے لػیك نے مبري بہ بٌ کل طمٌ نج

ے
گلہر تھی ہے ػھنئ

کس طرد چی بگی تبري فرقُ میك ظکینن

ؿش کھٌ کے گزي بٌة کے شر نن ضل شلنه

کزنے ہلنے گزبٌق
ئ نت ی

ىجٌش کل ضبیب نے بہت ؿش سے رگٌبٌ
ُ
ک
ک
ک بٌ رن ھتی ہے جٌف فداء کز گتی ر ھ بٌ

زكنےسبھی غف میك

ىخسر دٌ ت بٌ ہل گ بٌ رب اہـ دزـ میك
مٌتف کی ص لیك نجھ گتی تٍ دٌـ میك گھر گھر
ہر اؽ کل

ُ
شىبٌ شہٌ نن

کل

ہالبٌ

پز

رشر

ُ
بیق شلنه

تھٌ من طر

1415

ُ
ب
ز
ے
معملـ شلنه کے نن بٌللق کے ك ل
ک بٌ فکز ضل میجھداش میك ت بٌ تبري زكلے

ضل جٌہے تل لے لے
ُ
ے ضلالے
ہے ا بک

ے اً دٌکز تبري ت بٌ
كم بٌش لگٌ ر ت بگ
*****

1416

تلق شلنن کے لٍ پز نعٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

تلق شلنن کے لٍ پز نعٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

ق بدجٌنے میك تلعن ک بٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

ے
کیس

ے
جٌؽ پز ہٌۓ سملبگی کیس

کی بٌُؔپز ہلؿ دٌشا ٌکٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

بیق دٌؿ کی ہلق بنہی نچی

ے خیؤبگی
غف میك بٌبٌ کے کیس

بٌة یق اب نن ىجھکل امٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

ے میك جب بٌبٌ جٌق کل
رنکھٌ ذنئ

ت
ب
ھ
شك شك کہتی تھی ابتی ھی کل

مبرً بٌبٌ تل آۓ بہٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

ق بد میك

ئی بد

آت بگی

1417

شك شك پزبٌ ک بٌ اس نے ىخسر

ت

ھیجٌ ظٌلف نے تٍ دٌم کٌ شر

ربکھ کز شر كم گزبٌق ک بٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

کس نے شر کٌبٌ اً بٌبٌ تبرا

کس نے ذسر

ک بٌ انشٌ تبرا

شر بہٌق ہے تل ذسف کہٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

کل

ہف نن تلنے ضل ش نج ك ىخق کل

کلف نے کس کٌ اب بٌز بٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

رنکھم بٌبٌ ظکینن بہق

نک

ک
ت
ذ
ے نن ذس کے
شر میك ش ھتی ھی نئ

شر ک بٌ ر ھتی ہلق میك اس کٌ

کی بٌ بدى ہلا نن غہٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

شو کے شر پز گزي ؿش كم کھٌ کز

ک
رن ھتی ہے ک بٌ ضبیب ٌض طر

كم ل بٌ گتی بٌبٌ نن جٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

1418

بٌبٌ نن رخبر

دٌـ میك ذسر پزبٌ ہے گھر گھر

غف ك دشف کٌ ػھٌبٌ طمٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

جٌق ل بٌ

ُ
رکھ

گتی

تھري

شلنن

جب ز بٌنے ہیك ذیػ الہدي دٌم

راز بٌف

غف سے ادکلق کٌ رشبٌ شكاق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

شو کی رخبر شلنن کے عدقے

ؔ کی سق لے
مبرً آفٌ تل دٌکز

ہر ظلب رؿ کی نجھ پز ؼ بٌق ہے

مبرً بٌبٌ ذسیق کہٌق ہے

٭٭٭٭٭

1422

اصغر کل شكبگی علی
اصغر کل شكبگی علی

اکبر

اکبر

کل شكت بگی

کل شكت بگی

ے تھرً گھر کل شكبگی
صغري اک بلی ا بئ
ک بٌ گرشي کزبالء میك اتھی کجھ خبر بہیك
ے ربکھ
شبدى بہئ

کز

مٌرش

کل شكت بگی

ے برکزً
ؼ بٌس بٌمداش کے جب ہل بگ
ًشؾ ك علف کل ربکھ کے ص قدش کل شكبگی
دٌري کی اكش شبذانے کی بٌنے ذی بگی جب
ُ
ب
کبري سے مـ کے رلہٌۓ نےشر کل شك گی
ل
بٌر آت بگی جب بٌلی ظکینن کی ا قبیك
مٌرش سے تلػھ تلػھ کے ضلاہر کل شكبگی
مٌتف کزبگی علف ك دمحم کی بٌر میك
ػھملے کے بٌس ئنبھ کے اصغر کل شكبگی

1422

نک
ب
ھ
ت
ج
ے ھٌئی کل جب بٌة کی گو
ر گی ا بئ
فدملق نن للث للث کے شركش کل شكبگی
جٌلی ٌکٌف ربکھ کے جب رؿ تھر آبیگٌ

رتلاش ك رش کل ربکھ کے گھر تھر کل شكبگی

آبیگٌ سکز

ق بد کٌ جب جٌؽ اصات بگی
شركش کٌ جٌؿ سق کے م قدش کل شكبگی

پزسے کل جٌت بگی لجد فٌطمن نن جب
شكد بیلؿ
٭٭٭٭٭

ز بد

نے شر

کل شكبگی

1421

ہلنے ہیك دٌم شرظت گزنن ک بٌق ہے صغري

ہلنے ہیك دٌم شرظت گزنن ک بٌق ہے صغري
آئی ہے ک بٌ ٌطنیت گزنن ک بٌق ہے صغري

ت
ب
ب
مٌرش ھ ھی  ،ہق کی

ت بٌش ہے سماشي

ہمرام بہیك سلر میك نس میك ہی غف کی مٌشي
نن کیسی آئی فرقُ  ،گزنن ک بٌق ہے صغري
ے لے لل ىجھکل سلر میك بٌبٌ
ہمرام ا بئ
ىجھکل ؾزپش پز ہے ہر شم گشش میك بٌبٌ
ّؔت  ،گزنن ک بٌق ہے صغري
نس آة کیَؔمعی

ب
ے تلق شركش
ے لگ
مبرا سلر ک ھق ہے کہئ

بیمٌش  ،بٌ تلاق ہل  ،نن شو دکلگی رخبر
َ
ُّؔ  ،گزنن ک بٌق ہے صغري
اس شام کی است

1422

ئنتی مبرً سلر میك نس کزب اكش بالء ہے
آىـ اكش ٌضٌتٍ سے نن سلر تھرا ہے

ُؔ

سق کز سلر کی کزتُ  ،گزنن ک بٌق ہے صغري

ُ
ج
ى
ھ
ک
ک
کل
ے لگی تلق ر ھ بٌ ش ھ بٌ نن ركش
ک ہئ
ت
ے ؾركش ىجھکل
ھیچ بٌ نس لنئ
اکبر کل
ابتی ہے مبري ذسرت  ،گزنن ک بٌق ہے صغري

سق کز سخق نن ئنتی کے کہو شہے ہیك شركش
آبیگٌ نجھکل
بٌبیگٌ

ے
ل نئ

ئنتی کہٌق سے

اکبر

كم صہٌرت  ،گزنن ک بٌق ہے صغري
نجھکل

ے
لنئ

سجٌر

آبیگٌ
ُ
ے سما نن ہلگٌ بٌقی تبرا
ا دک

بٌتلاق

ہی

کلئی تھی

سق کز نن جٌؿ ؾرتُ  ،گزنن ک بٌق ہے صغري

1423

ُ
صغري کٌ غف کزانے  ،ذببر پز شىنے
بٌقی شہے

م

نضـ

مللی ہمیك ز بٌنے

َ
ُّؔ  ،گزنن ک بٌق ہے صغري
ُؔپز سمض نن شضت
ہٌتھمق کی نن لکبریك لکھ رً سعٌرتلق کل
ذ ببر

کٌ نن غف

ہی

رنگٌ ًسرتلق کل

َ
ؔ بہٌل رمعت  ،گزنن ک بٌق ہے صغري
دٌکز
٭٭٭٭٭
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م طلع

شىف

ص لخه

----ا---

.1
.2

آتٍ تھٌ عذاۓ ضہرا ِی ٹٌ مٌشا گ ٹٌ

2576 Audio

َ ضینب ٌُضاش شٌـ میك
آتٍ ہَ سر کھل

5222 Audio

.3

َ اؽ رف میك علٍ کَ گھر سَ
اتھٌشم ج ٹٌضً ٕکل
ُ
م
اتھم عزاراش لل سر ک ٹٌنَ دصیق ك ٹـ میك آ شہَ ہیك

.5

آح نل م طللـ کٌ مٌتف ہلییگٌ

.4

ْ
 .6اج شبری اوپص بالء ےھچ

Audio2

2582 Audio
2584 Audio
2586 Audio
2588 Audio

ُ
آح مٌتف شٌم امف ہَ

Audio

2590

.8

اصغر مؼصلـ تیرا غھمل ٹٌ

Audio

2607

.9

آقٌ دصیق آل مللٍ دصیق آل

2594 Audio

.7

.11
.11

ُ
گ
اجٌص زاى ظٌلملق نَ لصق ضہرا کٌ
ُ
اخشا تیرا تھمى تھً گلصاش دسی ٹٌ

Audio

2596

Audio

2599

5252

.12

ُ
اخشً ضمق کل ل ٹکس کسُـ سَ جٌۓ ضینب

Audio

2602

Audio

2604
2611

.13

اشؾ عزاء تہٌٌُ مٌتف کٍ صػ ْچھٌٌُ
ُ
آغلش میك دسکل ٌُى ٓسرٔس میك اشکل مٌشا

Audio

.15

اؽ تیر سَ عٌضي کٍ جب ًسؾ غھ ٹذي ہلگٍ

Audio

2615

اؽ دشر ّ ٹٌ ہلگٌ جب آّ ٹگٍ مٌق ضہرا

Audio

2617

اؽ ركش علٍ کٌ تھٌ کلفَ میك امیرانن

Audio

2619

N/A

2622

Audio

2625

Audio

2626
2628
2630

.14
.16
.17
.18

اکیر نن ق ٹٌهت ہَ اصغر نن ق ٹٌهت

.19

اکیر نل صلاق کٌ مٌتف ہَ

.21

آىـ ك ٌعٌٍّ میك گسق ٹٌش ہَ ضینب
ُ
اهت نن شٌشً گھر کل ل ٹٌٌُ دصیق نَ

Audio

.22

اللراع اً ّ ٹکس ك شْجلش ك ٌض طر اللراع

Audio

.21

ظبع ٌُصػىف خعني
 .23اىوداع اىوداع اے ِ

.24

آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب

.25

آمٍ آمٍ آمٍ کہل

دشف عزٓصك ٓس تف کسك

Audio

2632

Audio

2636

Audio

2641
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.26
.27
.28
.29

اہـ خسـ کل ل ٹکسشبیر آ شہَ ہیك

2643 Audio

اہـ خسـ میك شكنَ کٍ رھلـ كاكًُ

Audio

2646

N/A

2650

اہـ عزاء کسك غف ییمٌش ٌُنلاق کٌ
اكىر علٍ ّ ٹٌسٌ ہَ رشٌُ کَ ک ٹٌشً

2654 Audio

.31

آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك

.31

آل عزاراشكق آل شبیر کٌ غف کسیك عزٓصكق شبیر کٌ غف کسیك

Audio

.32

آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ

Audio

2664

.33

م
آل قٌطمه آل قٌطمه ك ٹـ سَ آ شہٌ ہَ شذا

Audio

2668

.34

آل قٌطمه آل قٌطمه آل قٌطمه آل قٌطمه

Audio

2668

َ مٌتف کسیك شٌم غہ ٹذ کسًُء کٌ
آل ملک

Audio

2672

اً اہـ مذّنن ضہراء کٌ للٌُ گھر

2675 Audio

اً ٓسُذً سکس کسُـ کٍ س ٹٌ

2677 Audio

َ
اً دصیق تیرً مٌتف میك قذاء نن جٌق کس ّ ٹگ

Audio

اًسر کل ک ٹٌنَ كالَ اً گھر ُلٹاےن كالَ

2683 Audio

.35
.36
.37
.38
.39

N/A

2657
2662

2680
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.41

َ ٓس
َ گل
اً طير جً نن خنجر شبیر کَ ضم کھ

Audio

.41

اً غہ ٹذ اشض کسًُء دصیق

2687 Audio

.42

اً کسًُ اً ِینلا نن کلف ہَ صل لِ گ ٹٌ

Audio

2690

.43

اً کسًُ کَ مہمٌق غف تیرا جٌكراق ہَ

Audio

2692

.44

اً کسًُ نن سب نَ ریکھٌ تیري ضمیك ٓس

Audio

2695

.45

اً قٌطمه کَ رلیر شبیر جٌف ج ٹذش

Audio

2698

Audio

2701

N/A

2703

 .46اے ٌارا نڑیو جواں کہاں ھچو

.47

اً مؤمنل ٔسینخ کسك رف شات ضًست اطہٌش کٍ

ّ
 .48اے ٌؤٌْو شبری ِو مغ کصس ؤ ٌظيوم کصبو ِو ٌامت کصس

2686

Audio

2706

.49

َ گھر کل ل ٹٌٌُ دصیق نَ
اً ٌٌُُ ا ین

Audio

2710

.51

اً ٌٌُُ تیرا كعذم یبھٌییگٌ نلاشٌ

Audio

2713

.51

آّ ٹذم ٓسس ہف ہل کو نن ہل آل کسً مٌتف سركش کٌ

Audio

2716

.52

اي كاۓ اصغر ىزل ٹٌ

Audio

2720

آٌُ ہیك علف اكش علمذاش نن آٌُ

Audio

2722

.53

5252

.54
.55
.56

َ گلر میك لَ لل ٌٌُُ
اُؾ ٌُش اكش ىچھ
ُ
اُؾ نَ کس ك عرٍّ کٌ کنبن اخش گ ٹٌ

3158 Audio

ایمٌق کٍ شقیقت ہَ شبیر تیرا مٌتف

2728 Audio

2724 Audio

---ب---

.57

َ ل ٹکق اؽ صلعلو ٌُقٍ تھٌ
َ تھ
ٌُضك کن

.58

ٌُغ قٌطمه کس طرد ل ٹٌ
ُ
تہیر اس طرػ ہَ اس طرػ ىکھم کٌ لسکس ہَ

.59
.61
.61
.62
.63
.64
.65
.66

2731
2947 Audio
2734 Audio

َ سَ ٕکلٍ
َ ہلۓ ضینب خیم
تھٌتٍ تھٌتٍ کہن
تھٌلَ کٍ نلؽ ٓس سر شبیر ہَ

2736
2739 Audio

ُ
تھرا نن گھر میك ىتٍ تھٌ نن گھر نل سب اخش گ ٹٌ

2742 Audio

َ
َ سب کچي کسًُ نن تھملی ٹگ
تھمؿ جٌِی ٹگ

2745 Audio

َ نن ہف کسُـ میك كم ج ٹذ تہر کٍ شٌري
تھملی ٹگ

2748 Audio

نلتھٌ غھري عو کٍ گسرف نن جلتٌ ہَ

Audio

ِی ٹٌ ت مہیك ٕکٌشٌُ ہَ آل قٌطمه

2754 Audio

2751

5255

.67

َ کل شكتٍ ہَ خنت میك قٌطمن
ِین
م
َ کَ ك ٹـ کل آکس سجٌلل قٌطمه
ِین

Audio

.69

ِیتٌ علٍ کٍ ٓسُّ ضہراء نن آتٍ ہَ

2763 Audio

.71

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل

2767 Audio

.71

نَ سر ٓشا ہَ شف میك كم قٌطمه کٌ جٌٌُ

Audio

.68

2757 Audio
2760

2769

---ت---

.72

ٓشة کَ ضہراء ٕکٌشي اً میرً ىؿ دصیق

2773 Audio

.73

ٔضبن رہق دصیق عرٍّ اللطق دصیق

2776 Audio

یق جلتٌ ضمیك ٓس ہَ سر تیزكق کَ اكٓس ہَ

2779 Audio

َ
تیرا سجذم نن خنجر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ

Audio

َ
تیرا غف ضہراء کَ ّ ٹٌشً تھمؿ نن ٌُِی ٹگ

2784 Audio

تیرا گھر ہل گ ٹٌ كٓساٌُ اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ

2787 Audio

.74
.75
.76
.77

2781

---ة---

.78

َ جٌییگٌ ظکنبن
ٌُتٍ نل ًُنَ ْچھ

2789 Audio

5255

.79

ت
ُ
َ ص ق ٌۓ ک س ً ٓ س
ٌُتٍ شًـ ھنج

Audio

.81

ٕکٌشٌُ ہَ عہٌف شٌشا دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ

2794 Audio

.81

ٕکٌشي ضینب ٌض طر میرً دصیق آل

2797 Audio

.82

ٓسكاف خشھٌللق کلتٍ اشمٌف ٕکٌللق

Audio

2801

.83

ّ ٹٌشً ٌٌُُ تف للث آل

Audio

2803

.84

تیري میك صلاق رلیر کٍ منت کل اتھٌنَ كاى

Audio

2806

2791

---ح---

.85

جٌ شہٌ ہَ کسًُء سَ کٌشكاق ضینب جلل

Audio

2809

.86

َ اصغر کل ایتٌ گلر میك لَ کس دصیق
جب ج ل

Audio

2811

.87

َ آیکھمق کَ تہ ٹٌ ہلا رشٌُ ہل
جب شٌ من

Audio

2814

.88

جٌف دمحم کَ مٌتف میك عرش

Audio

2816

.89

دس ٓس کلتٍ صیر نن ہل شبیر کٌ كم غف ہَ

Audio

2818

غھمى تیرا غھمىّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات

Audio

2822

غھملل مؼصلـ ٔضبن رہق غھمل ٹٌ

2824 Audio

.91
.91

5255

.92

ُ
جلتٌ ضمیك نن آسا ہَ عرش کٌ س ٹٌشا

.93

عہٌق اؽ عرٍّ اللطق لٹُ گ ٹٌ

.94

عہٌق میك جٌش ضمق مٌتف ّ ٹٌ ہَ

2832 Audio

َ ہلنَ خنجر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
جلن

2835 Audio

.95

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

2828 Audio
Audio

2830

---د---

.96

دصیق امٌـ کٌ غف ہَاً مؤمنلق آل

.97

دصیق اللراع دصیق اللراع

.98

َ
َ یبھٌ گن
َ كعذً شًمٌ کیس
دصیق ْچیق کَ ا ین

2846 Audio

.99

دصیق نل دصیق ہَ ،صل اؽ نن ہل ٕغیب میك نن شٌت

2848 Audio

.111

دصیق نل دصیق ہَ  ،نن ینچیق کٌ ٌُْجلاق ( جمٌلٍ)

2853 Audio

.111

دصیق نل دصیق ہَ  ،یتٌ کَ رؿ کٌ چیق ہَ

2838 Audio
N/A

N/A

2841

2856

.112

دصیق تیرً مٌتف میك صل ملت تھٌ آۓ کف ہَ

2859 Audio

.113

دصیق دشر ُلؾ غف تیرا شكىییگٌ

Audio

2862

.114

دصیق دصیق غہ ٹذ کسًُ دصیق دصیق دصیق

N/A

2864

5252

.115

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

2865 Audio

.116

دصیق کٌغف ٌکٌق ٌکٌق میك

2868 Audio

م
دصیق ك ٹـ میك ینہٌ ہَ علٍ شیر جذا آل

2872 Audio

.118

دصیق ہَ دصیق ہَ دصیق ہَ كم دصیق ہَ

2874 Audio

.119

دصیق ہَ كم دصیق ہَ ،ہَ جٌف ضہراء رؿ ییمیر

2878 Audio

دسیتٌ راعٌ عو شیػ الہذي ہَ

Audio

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

2883 Audio

.117

.111
.111
.112
.113

دشر کٍ گھڑي ہَ آل قٌطمه
ّ
س
جًؿ ً ک ٹًت ہَ شبط یتٌ دصیق

2881

2885 Audio
2888 Audio

----ر---

ُ
رشٌُ نن اتھٌ ضمش علمذاش علمذاش

2893 Audio

رشٌُ نن ضمش ہَ کو علمذاش ير گ ٹٌ

2897 Audio

.116

رشٌُ نن ہَ کہراـ علمذاش ير گ ٹٌ ( دسٌمٌ)

2899 Audio

.117

رست کس ًُء میك دشر کٌ طمٌق ہَ

Audio

.114
.115

2901

5252

.118

رست ٌغینت میك عو کل شیبھٌلل قٌطمن

2889 Audio

.119

َ غف تہٌق کل
رؿ سَ لگٌ ل ٹٌ ہَ ہمن

Audio

2891

رؿ قٌطمه سَ نلغھمق ،صل دصیق ٓس ہَ گزشي

Audio

2904

.121

رؿ مٌرش لہل کَ اشؾ خنت میك تہٌٌُ ہَ

Audio

2909

.122

رلیر ج ٹذش دصیق کضبنء خنجر دصیق

Audio

2907

.123

رہکتٌ شُّ ٓس ِی ٹٌ سر اقذس ک ٹٌٌُ ہَ

Audio

2909

.124

ركتہر میك دصیق ٓس ک ٹٌ ک ٹٌ گزش گتٌ

Audio

2911

.125

ر یق دمحم کٍ ب قٌء ٌُ دصیق

Audio

2913

.121

----ش---

.126
.127
.128
.129
.131

ُ
ض
شاح رىشا ضہرا کٌ ض مٌ ہَ اكش ّ ٹٌشٌ ہَ
ُ
شاح رىشا ضہرا کٌ مہمٌق ّ ٹکس آٌُ

Audio

2915

Audio

2917

َ
شام صؼ میك آؿ ضہراء نلق عہٌق کَ شُؿ ر یکھ

Audio

2919

شہٌ کسًُ میك تھمکٌ ّ ٹٌشٌ یتٌ کٌ ّ ٹٌشا

Audio

2922

شك شہٌ آ ُکل فرآق کٌ ٌُشا اً دصیق

Audio

2924

5252

.131

شكنَ ہیك غف صلاش ع ٹٌس علمذاش

Audio

2926

----ض---

.132

ضلصللق میك رّ ٹٌ تھٌ آطمٌق لسضٌُ تھٌ

Audio

.133

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

3135 Audio

.134

ضُذم ٌُش ْد کسًُ ضینب

Audio

.135

ضہراء کٌ ٔشر شب سَ رعٌ مٌُؿ شہٌ ہَ

2933 Audio

.136

ضہراء کٌ ىزى تیري گلري میك لٹُ گ ٹٌ اً اشض کسًُ

2935 Audio

.137
.138
.139

َ كعذم یبھٌ شہٌ ہَ
ضہراء کٌ لعـ کیس
ُ
ضہرا ء کٌ شاح رىشا اجمذ کٍ آیکھمق کٌ ٌُشا
ُ
ُ
ضہراء نَ ري نن رہٌتٍ عؾر کل کس ـ میك

2929

2931

2937 Audio
2939 Audio
2943 Audio

.141

ضیق العٌُذیق نَ ک ٹٌ ّ ٹٌق ٌُغ قٌطمه کس طرد ل ٹٌ
ّ
ضینب اشیر ہل کَ جٌتٍ ہَ شٌـ تھ ٹٌ

Audio

.142

ضینب کٌ جٌؿ ک ٹٌ ہل تھٌتٍ گزش گ ٹٌ ہَ

2953 Audio

.143

ضینب کل گمٌق کٍ تھٌ اؽ دشر ّ ٹٌ ہلگٌ

Audio

.141

2947 Audio
2950

2956

5252

.144

ضینب کٍ اشیري کٌ ک ٹٌ جٌؿ کہٌ جٌنَ

2958 Audio

.145

ضینب ہَ کسًُ ہَ اكش تھٌتٍ کٌ ىعو ہَ

Audio

2960

---س---

.146

شًمٌ اہـ خسـ کل آخس قلؾ نن من طر رکھٌ شہٌ ہیك

Audio

2963

.147

شًمٌ ہل غف سركش میك گسٌُق آح کـ ٓسضمق

Audio

2965

.148

شٌنَ میك ینچیق کَ سجذم ْجٌٌُ عو نَ

Audio

2966

شبط ٌضطفٌ ٓس نن کیسٌ ظلف شاتٍ ہَ

Audio

2969

سجذكق میك تہً سجذم جٌف ضہرا کٌ سجذم

Audio

2971

سجذً میك ق ٹـ ہلنَ ہیك ضہراکَگل ٹذف دصیق

Audio

3406

سر کِ گ ٹٌ دصیق کٌ کیسٌ سیف ہلا

2973 Audio

.153

َ ىؿ کل شكتٍ ہَ قٌطمه
سر کھملَ ا ین

2975 Audio

.154

سركش ٕکٌشً شك کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل

2977 Audio

َ کل
سركش سَ كطق غھمٌُ اہللُ سَ ملن

2979 Audio

.149
.151
.151
.152

.155
.156

م
سركش کل ك ٹـ میك اعذا نَگھیرا ہَ

2983 Audio

5252

.157

.158

سركش کَ غف میك شكٌُ تھٌ ع ٹٌرت ہَ

Audio

2986

سكيُه شبّري َب ؛ دختر سالو هي ثثر

Audio

2991

.159

ضمشح سَ سشا

.161

شٌم ضمق دسی ٹٌ ٔضبن رہق دسی ٹٌ

Audio

.161

َ ہیك
َ ہیك شبیر ا ک ٹل
ش بیر ا ک ٹ ل

2997 Audio

.162

شبیر تیرا غف ہٌ ہر رؿ کٌ غہٌشا ہَ

Audio

3000

.163

شبیر تیرا مٌتف کس کَ ہر اُؾ ضمٌق شكٌُ ہیك

Audio

3003

.164

شبیر تیرً غف میك شٌشا عہٌف شكٌُ

Audio

3007

.165

شبیر تیري م طللمٌ ٓس ٌُ دشر نن غف ہلییگٌ

Audio

3010

.166

َ کہٌق
شبیر زھلُرنَ شہیك ّ ٹٌشً گن

Audio

3012

شبیر کل اؽ ُـ کٍ شاجت ہٌ تہیك ملتٌ

Audio

3015

شبیر کٍ عذاء تھٌ  ،اکیر سشا تھہر جٌ

Audio

3018

N/A

3020

کہو رك ٓسرً میك جً جٌۓ خمصوص الكم 1438

2993 Audio

---ش---

.167
.168
.169

شبیر کٍ ىجلس میك آیکھمق سَ جً جٌۓ

2995

5222

شبیر نَ فرمٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ

Audio

3023

.171

شبیر نَ کسُـ میك گھر اّ ٹٌ ل ٹٌٌُ ہَ

Audio

3025

.172

شبیر ہَ ینہٌ میرا ع ٹٌس کہٌق ہیك

Audio

3028

.173

شبیر ہَ ىجل ٌُر جذا اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ

3033 Audio

م
َ کل طمبھٌلل اً ضہراء
شبیر ہَ ك ٹـ میك ینہٌ ِین

3035 Audio

َ گھر کٍ اً تہق ضینب
سرـ شکھ ٹٌ لن

3038 Audio

.176

شکس ٓسہٌف ہذي شکس تیرا شیػ ہذي

Audio

.177

طير اتیر نلتھٌ خنجر ہٌۓ دسی ٹٌ

.178

عو کل ہَ حىنلب شذا ٌُ دصیق

Audio

َ شذا
عو م طللـ کسب ك ًُء تیرا مٌتف کس ّ ٹگ

3049 Audio

عو نَ شجٌتٍ شٌري کسب ك ًُ کَ یق میك

Audio

.171

.174
.175

.179
.181
.181
.182

كاۓ دصیق خمصوص الكم 1437

عو كاى نَ فرمٌٌُ تہق ضینب نن گھیراٌُ
ُ
َ اصغر اخش گ ٹٌ غھمى
غہ ٹذ ہل گن

3041

3044 Audio
3046

3051

3055 Audio
3057 Audio

5222

---ص---

.183
.184

ؽجراۓ کسًُ میك اب عؾر کٍ گھڑي ہَ

Audio

3059

عذا نن آتٍ تھٌ شف میك اً دصیق آل

Audio

3062

ظ----------ظ---------

.185

ظلف ك سیف کَ یق میك گلصاش ینچیق ہَ

Audio

3065

---ع---

.186

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ
ُ
عٌضمش کل دس کٌ جلؼ ک ٹٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك

3073 Audio

.188

َ گٌ
عٌضمش کل یتٌ کَ ّ ٹٌشك کٌ سر کن

3075 Audio

.189

عٌضمش کَ رف عو کل ک ٹٌ ک ٹٌ ن طر آٌُ ہَ
َ
َ ضمشح میك کسب ك ًُء کٌ بنضو ہَ
عٌضمش کَ ز ھلن

.187

.191
.191
.192
.193

Audio

3071

3077 Audio
Audio

3080

عٌضمش کَ ضمشح کچي نل ّ ٹٌ ک ٹٌ گزشي تھٌ ک ٹٌ ریکھٌ تھٌ

Audio

3082

عٌضمش کٍ كم شات كم س ٹٌنَ کٌ عٌلف

Audio

3086

عٌضمش میك دصیق گھر اّ ٹٌ

َ غرشة ٌبارةك 1437
ل ٹٌِی ٹگ

3089 Audio

5225

.194

عٌضمشا کَ شكض ّ ٹٌ ہل گ ٹٌ ىشر کسُ
ح

ـ میك غرشة ٌبارةك اھبة

3093 Audio

َ
ع ٹٌس ْچي اہـ كقٌ ٌُر کس ّ ٹگ

Audio

3086

.196

ع ٹٌس کہٌق ہل سشا تھٌتٍ کل شیبھٌلل

Audio

3096

.197

عرش نن خشھٌنَ كاى فرش نن گسا ہلا ہَ

Audio

3099

.198

عزارشك ٕکٌء کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ

Audio

3102

.199

عزاراشكق سركشکٌ مٌتف کسیك رك عٌلف کَ ٓسكش کٌ مٌتف کسیك

Audio

3105

َ ینہٌتٍ تھٌ
عؾر عٌضمش تھٌ شبیر تھ

Audio

3108

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

Audio

3111

Audio

3114

.195

.211
.211
.212

م
عؾر میك گلْجٌ نن ك ٹـ میك عذاۓ ضہرا
---غ---

.213
.214
.215
.216

َ
عٌضي تیري ًسؾ ٓس تیر جـ گن

Audio

عٌضي علمیرراش ٌُ دصیق ظق لل تہق کٍ ٕکٌش ٌُ دصیق

3116
3119

عرُّ میك دمحم کٌ ٔشر مٌشا گ ٹٌ ہَ

Audio

3121

غف دصیق ضمٌنن تھمى تہیك شک ٹٌ

Audio

3123

5225

.217

غف دصیق سَ ہر اُؾ رؿ ہَ شذ ٌُشم

Audio

3125

.218

غف دصیق و ٹٌٌُ تہت ؾركشي ہَ

Audio

3128

َ کف ہَ
غف دصیق میك جی ٹٌ تھٌ شك ین

Audio

3131

.211

غف سركش میك خنت ہَ علو آ ٔسمق تہٌنَ کٌ

3133 Audio

.211

غف عو میك کلف ك ٌکٌق شك شہٌ ہَ

3135 Audio

.212

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

3137 Audio

.213

غف شبیر ہٌ ک ٹٌ جٌۓ

Audio

3140

.214

غف ع ٹٌس میك کير ضف ہیك

Audio

3142

.215

غف مللٍ میك جٌق ل ٹٌٌُ ہَ

3144 Audio

.216

ُ
قٌطمه آة کَ رؿ کل ہَ رکھٌٌُ کس نَ

3146 Audio

قٌطمه ضہرم کٌ تھرا گھر ل ٹٌ کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً

3148 Audio

قٌطمه قٌطمه میرا شٌشا گھر اخش گ ٹٌ

Audio

.219

---ػ---

.217
.218
.219

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

3150
3154

.221

ُ
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا گھر اخش گ ٹٌ

5225

3158 Audio
---ؼ---

.221

ق ٹـ شہیر ہَ آح كاكًُ

.222

--ؽ---ُ
َ سیف دصیق نَ رؿ ٓس اتھٌنَ ہیك
کین
ُ
َ اهت کل ْجٌنَ كالَ نَ
َ لین
کچي تھٌ نن ْجٌٌُا ین

.223

Audio

3161

3163 Audio
3167 Audio

کچي رٓس کٌ مہمٌف رؿ ّ ٹذ علٍ ہَ
ّ
َ
َ جلن
َ سجٌر جلن
کسب ك ًُ سَ ٕکل

Audio

3169

Audio

3171

.226

کسب ك ًُ کَ خیگـ میك آتٍ دصیق نن آقُ ہیك

3174 Audio

.227

کسب ك ًُء میك آۓ دصیق شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

3176 Audio

.228

کسب ك ًُ میك ینہٌ ضہراء کٌ ىؿ ہَ

3178 Audio

کسُـ نلنَ لِ ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ

Audio

کسُـ سَ اخشا گھر ىتٍ ضینب ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

3184 Audio

.224
.225

.229
.231

3182

5222

.231

کسُـ میك ٌغینت کٌ طمقٌف ہَ سركش ٓس شكنَ ہیك علٍ

 .232کسًُء ّ ٹٌ کسًُء ّ ٹٌ کضکٌ سر ک ٹٌ گلر میك تیري
م
 .233کسًُ کَ ك ٹـ سَ ینہٌ ضینب آتٍ ہَ

ُ
 .234نصبالء ٌا ظب بالء ےن مغ اھٹاوي ىو خعني
ْ
 .235نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصػىف ين ال ےھچ( ٌْخزب )
ْ
 .236نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصػىف ين ال ےھچ ( اكٌو)

3187 Audio
Audio

3191
3193

Audio

3199

Audio

3201

Audio

3204

Audio

3211

Audio

3196

Audio

3212

کسٌُ ہَ عزاراشكق نلظن علٍ اکیر کٌ

Audio

3215

کؼبن ْجٌنَ كاى گھر کل ل ٹٌ شہٌ ہَ

Audio

3218

.242

کـ رك تہر میك ہلگٌ ق ٹٌهت کٌ شٌو ٹٌ

Audio

3220

.243

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

Audio

3222

کلنخن مٌق کٌ رؿ ٓشٌُ شہٌ ہیك

3224 Audio

 .237کسًُ میك آح نل ق ٹٌهت ہَ

 .238کسًُ کسًُ ْچھکل تھملَ تہیك

 .239کستٍ تھٌ ضُذاق میك نعٌق ّ ٹٌشي شمبه

.241
.241

.244

5222

.245

کہٌ عو نَ كراع ہل کس اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

Audio

.246

کہٌق ہل ٌٌُُ کہٌق ہل مٌرش ٕکٌشي ضینب مذر کل آل

3228 Audio

َ مٌتف كم شذا
َ ٓسہٌف ہذي ٌُ دصیق کسنَ تھ
َ تھ
 .247کہن
َ ہیك نن شیػ الہذي مٌتف کسك دصیق کٌ
 .248کہن

.249
.251
.251
.252
.253
.254
.255
.256

3230
3232 Audio

کہتٌ تھٌ ٌُنل اصغر ّ ٹٌشً غھمى تیرا جٌلٍ ہَ

3234 Audio

کہتٌ تھٌ شك کس ضینب ٌض طر ہٌنَ دسی ٹٌ كاۓدصیق

3236 Audio

کہتٌ تھٌ ضینب کنلق نن ٕکٌشكق
کہتٌ تھٌ ظکنبن ٌض طر اً طير نن لی ٹٌ گلہر

3241 Audio

کہتٌ ہَ ظکنبن شك کس آ جٌل میرً ٌٌُُ

3244 Audio

کہل مؤمنلق صنخ ًسٌ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق

3246 Audio

َ تیرً رشٌُ
کلف لِ گ ٹٌ ّ ٹٌشٌ شٌ من

3249 Audio

کلتٍ دصیق شٌ رّ ٹٌ میك ركسرا نل تہیك

Audio

ْ

 .257نوفٕ ٌا ھتيو ا شور و باكء
.258

3226

َ کلتٍ ضینب سَ
ک ٹٌ غف ہَ ٓسارش کٌ نل غھ

3239 Audio

3251

3253 Audio
3256 Audio

5222

.259

کیسٌ ق ٹٌهت خیز نن من طر ضینب نَ رُکي

3258 Audio

.261

--ؾ---َّ
گسـ شیتٌ نَ میك گسٌُ ہلق شیبھٌلل امٌق

Audio

3108

گھر گھر تیري ىجلس ہَ گھر گھر تیرا مٌتف ہَ

Audio

3261

گھمصا تھٌ شك شہٌ ہَ ضینب تھٌ شك شہٌ ہَ

3263 Audio

.261
.262

 .263گل حْتٌ ہَ علٍ اکیر کٍ عذاء کٌنلق میك

Audio

3266

---ؿ---

.264

ىجٌش دسی ٹٌ نَ ٌُش دسی ٹٌ

Audio

3269

.265

لِ کَ ضینب آتٍ ہَ

Audio

3271

 .266لسضً میك نن ضمیك ہیك گسنَ کل آطمٌق ہیك

3274 Audio

---ـ---

.267

ُ
َ
َ جب تھٌ ٌُش ْد كقٌ رہراِی ٹگ
مٌتف ع ٹٌس کسنَ جٌِی ٹگ

 .268مٌتف کسك دصیق علبن السًـ کٌ

ٌ .269امت نصس خعني غييـٕ اىعالم ِو

3277 Audio
2568 Audio
2563 Audio

5222

مٌتف کسك مؤمنلق کسُـ کَ مہمٌق کٌ

3279 Audio

.271

مٌتف کٍ صػ ْچھٌ ہَ اكش شك شہٌ عہٌق ہَ

3282 Audio

.272

مٌتف نن شكکیگٌ مٌتف نن شكکیگٌ

3284 Audio

.271

 .273مٌشا گ ٹٌ تھٌتٍ شف میك ضینب جٌۓ کہٌق

.274

ْچ
مٌق نللٍ نَ شیر سَ ّ ٹٌس ھ ٹگٍ تیر سَ

 .275حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

3286 Audio
Audio

3290

3253 Audio

َ َ
 .276حىنلب جذا كُذم شبیر تیرا سجذم

Audio

 .277ىحشر ّ ٹٌ ہیك سركش نَ سر کٍ ىش ٓس

3295 Audio

جدّنـا ال تـقبلينا
 .278مدينة َ

ٌ .279ضطفٌ کٌ ّ ٹٌشا ہَ  ،يرٕضٌ کٌ ّ ٹٌشا

.281
.281

3292

3297 Audio
Audio

3300

َ
َ تھمىِی ٹگ
م طللـ کسًُ کل کیس

3303 Audio

م طللـ ٌُ دسی ٹٌ م طللـ ٌُ دسی ٹٌ

3305 Audio

َ .282م طللمٌء شبیر نن شكییگٌ ضمٌنن
 .283معنلر کٌ

ّ ٹٌشا دصیق دصیق

3308 Audio
Audio

3312

5222

.284
.285

م
ك ٹـ سَ آ شہٌ ہَ شذا آل قٌطمه

Audio

م
َ دصیق
َ لگ
ك ٹـ کٍ طهت شٌف سَ ٓش ھن

3315 Audio

2668

م
 .286ك ٹـ میك آتٍ قٌطمه کستٍ ہلتٍ ٕکٌء

3319 Audio

 .287میرً نَ ضٌُق آ جٌ شٌـ ہلنَ كالٍ ہَ

3323 Audio

 .288میك دصیق ہلق كم دصیق ہلق

3326 Audio

 .289میك گھر میك نن جٌلُگٍ ،میك گھر میك نن جٌلُگٍ

3330 Audio

---ف---

.291

ٌُ شٌر ضمٌنَ سَ شذھٌشً علٍ اصغر

.291

ٌٌُُ کل رٌُ تھٌ صل كعذم شبیر یبھٌنَ آئیك ہیك
ُ
یتٌ ك ضہراء کٌ ٌُض اتھٌٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك

3338 Audio

.293

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

3340 Audio

.294

َ كاى
یتٌ کَ کٌُذھلق نن خش ھن

3342 Audio

.295

ُذاۓ شیػ الہذي ہَ دصیق کٌ مٌتف

3344 Audio

.296

ٓصرُؾ ْجػ ہَ کلتٍ ج ٹذش کل ًُ لَ

3348 Audio

.292

3333 Audio
3335 Audio

5222

.297

نن راغ رؿ و ٹٌنَ سَ نییگٌ

َ ىجٌہذ شف میك جٌکس تف تہیك آنَ
 .298ینہ
َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
 .299ینہ

.311
.311

3351 Audio
3352 Audio
3355 Audio

ِینلا ّ ٹٌ كم کس کٌ لعـ تھٌ

3357 Audio

ِینلا کَ رست میك دشر کٌ شٌمٌف ہَ

3359 Audio

--ه م---ہٌۓ دسی ٹٌ كاۓ دصیق طير اتیر

نلتھٌ خنجر خمصوص الكم 1437

3044 Audio

.312

ہٌۓ س ٹذ آساش ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

.313

ہٌنَ کسًُ كاللق ہٌنَ کسًُ

.314

ہٌۓ کسًُ كالل ہٌۓ کسًُ كالل -اً جذا کَ ّ ٹذك میك نینخب جذا كاللق

3366 Audio

.315

ہر اُؾ تیرً غف میك ہیك نلظن ک ٹٌق ضہرا

3369 Audio

.317

َ ہیك راعٌ کل نلق ٓسعو
ہف اہـ عزاء ر ین

3375 Audio

.318

ہف دصیق کٌ مٌتف صنخ ك شٌـ کسنَ ہیك

3378 Audio

َ
كاللق -شٌم کَ اؽجٌب تھ

ْ
 .316ھص ھگڑي أ و باكء ٌامت ھٌلري شان ےھچ

3360 Audio
3363 Audio

3372 Audio

5222

.319
.311
.311
.312
.313

ہَ عرٍّ اللطق آم دسی ٹٌ

3380 Audio

ہَ قٌطمه کَ جگس کٌ ُکشا دصیق آقٌ دصیق مللٍ

3383 Audio

ہَ نلظن ک ٹٌق سركش اً نلش ن طر اکیر

3385 Audio

ہَ كغیت ٓسارش کٍ اً تہق ضینب

3038 Audio

َ رؿ میك تیري ٌُر ہَ دصیق
ہَ كم شٌر دسک

3387 Audio

-----ك---

.314

كا دمحمام كا ٌؼ یی ٹٌم

3390 Audio

.315

كاكًُ عذ كاكًُ سر ِینل حىنل كاكًُ مٌتف س ٹذ الطہذاء

.316

كم صل تیرا مہمٌف تھٌ قٌطمه کٍ جٌف تھٌ

.317
.318

عـ

3392
3394 Audio

كم کٌـ ایق علٍ نَ ک ٹٌ ریك کل ْجٌنَ میك

3397

كم کسب ك ًُء کٍ ضمیك ہَ

Audio

َ ٌُتٍ تہیك رٌُ
كم قٌطمه کٌ ىؿ تھٌ جیس

3399 Audio

 .319يب كربال يب كربال يب كربال

2830

--ي---Audio

3402

5225

.321
.321
.322

ٌُ دصیق کہو کَ مٌتف میك نن ضُذگٍ ّ ٹٌ رً

3404 Audio

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق

Audio

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

3408 Audio

 .323نن دصیق ہَ  ,ہمٌشي ضُذگٍ دصیق ہَ

.324
.325

Audio

3406

3411

نن مٌتف شذا شہَ نن غف نن عزا شہَ

3415 Audio

نن نن نلغھم غف دصیق ً ک ٹٌ

3418 Audio

 .326نلق کسًُ میك لِ گ ٹٌ کنبن دصیق کٌ
---ت هت---

Audio

3420

5225

ٌامت نصس خعني غييـٕ اىعالم ِو
ٌامت نصس خعني غييـٕ اىعالم ِو

ٌامت نصس غضیضس متارا اٌام ِو

ٌامت نصس ُيب ان ِواظا ِو اھ ِو دیَ

ْ
اٌام ِا ىھي ٌلام ِو
ٌامت نصس
ِ

ٌامت نصس غًل ان پيارا ِو ٌؤٌْو

ٌامت نصس ؤ فاٌة ان الىٕ فام ِو

ؤ نصبال ان ِلشٕ دىو ٌا نصي ےن بط

َ
ٌامت نصي ىو ٌؤٌْو رری االانم ِو

َ
رسيئ ىو نص بال ين بال پص اے ھبائيو

ُ
ُ
ؽصفة ےلم جضاء ٌاھي داراىعالم ِو

وكت غرص
رسز شھادة مجػة ِو دن دمسي ِ

ھتو ٌؤٌْو ھميْو ّ
حمصم خصام ِو

ّ
ؤ ثني دن ين پياس ؤ شسة ين دھوپ ھتي

ھت ٌثو ھتو خعني ِو ُرحبو كِيام ِو
ْ
ظوں خال ھتو ؤ ا ِل نبيِّ نصام ِو

ُ
ھج ٌثو ھتو ٌلام خعَ ِو كػود ِو
ْ
شب كخو ھتي ُسھان
زیٓب ين أ و زاري ِ

مسجھي ےن حفوى ؤ شٕ دیَ ان الكم ِو

رحبٕ بيْس ےھچ نصبو ان ؤ ظب شھيس ِو

احصاب و اھ ِو بيت نصام و ِغظام ِو

5225

غبّاس ؤ بصادر ِ رسسر ھي نيسي غصض

ّ

ْ

شٕ پص فساء ےھچ جان ا ِشٕ ان ؽالم ِو

ظلا ِء اھ ِو بيت ان اكيٹ ےن بيوے ھات

جوًو غسو ھي ابزس ِشٕ ٌُعخظام ِو

شادي ھتيئ ظهيْٕ ين دوىہا ھتيا شھيس

ٌامت ھي شادي پص ےھچ ظسا راص و غام ِو

صسٌٕ ھتو بط غظيٍة ؤ بيهط خعني پص

انرب ظا ِو جواں فيم اخدشام ِو

َ
ھتا ِو جوان اھٹارے ورس ين معصٌا ھتا

چہصس ھخو شبيـٕ ُيب ؤ ھٌلم ِو

رامت ُيب ين رامت ےن خبيش خعني ھي

ُّ
پورس نصس ےھچ ٌسىع ؤ جشْٕ اكم ِو

ھبواك پياظا چباؤ ھتا بط ٌِيو ُھتي

پاين ِو ھگوّٹ ایم ھن داُـٕ غػام ِو

شھضادٔ چٗـ 6ھميْٕ ان ھت ےن غسو ھي ثری

ٌاري ےن ےھچ پاليو پـياىو ِخٍـام ِو

ھچويٹ يس كرب ھكودي ےن ِشٕ ھي ٌيان يس

ُّ
جثٕ ےن ڈھاُهو شھضادٔ ذي اخرتام ِو

ْ
بصپا ھتيئ خصم ٌا كياٌة جيوارے أ

ھْاگم ھتو خعني ان ھچيال ظالم ِو

زیٓب بہَ خعني ےننہخا ھتا ِام اے ھبايئ

ِشٕ ان چپھي ےھچ ےنمه ٌصائب ِو ظاٌْو

5222

زیٓب ھي نصبال ٌا ھتي اظپ خعني ين

ھتايم راكب پهـڑي ےن ھچریس ىاگم ِو

ٌارس ھتو چو غصف ھتي ؤ اغساء ِو شأ پص

حيوارس ُزياؤ ےن ھضارس ظھام ِو

محالؤ خيسريّٕ ِدھكااي خعني ھي

ُ
ُ
كبظٕ ھتو ذواىفلار يس كاغع خعام ِو
ِ

رب ين رطا شھادة ٌا جاين خعني ھي

حيوار پص ِلاب نصس ےھچ ُ ِيام ِو

مشص ىػںي ھي نيسو جسو رس بسن ھتيك
ِ

رْجص يس روف ٌويك ےن ؤ ذو اّخلام ِو

ْ
ٌامت ھتو اامسں ٌا ٌالئم ان درٌيان

ھچايو ھوس ھتو ابص زٌني پص ظالم ِو

دل نمي جيے ھن دھوپ ٌا ؤ شٕ ين الش ےھچ

جس پص ھتو رھخو ھج ان ھك ظايو ؽٌلم ِو

ٌعْس ُيب ين ھتي ھت جالوي ىػيْو ھي

ظاٌان ھبي جاليو ؤ ِشٕ ان ريام ِو

ْ
ےھچ ّْگے رس خصم ؤ رظولِ رسا ان أ

ْ
ااثم ؤ غظيٍة ِو بسىو كصیب ٌا

ْ
غوق گصاں ےھچ أ
زیَ اىػبا ين گصدن ٌا ِ

ھگریس ےھچ چو غصف يس وھاں فوج شام ِو
ِ

َ
ٌيےس ؤ دمشْو ےن رسا يس ااثم ِو
ُ
ےھچ ھاـھت ٌا ھي ھچریس شرت ين ز ٌِام ِو
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ََ
غاىً ھچڑاوے ھت ےننصادمشْو ھي كيس

ےن زسر ھتو بسن پص ؤ ِشٕ ان ظلام ِو

ِور رسا ب ُـجھاوي دے ھتو ھي ارادٔ بط

ّ
شبری ےن كـخو نصي اغساء ىِيام ِو

ىيهَ ھتيو متام ؤ زیَ اىػبا ـھتيك

رب ِو ھي ِور واےطس وغسٔ متام ِو

ْ
ِوح و باكء ھٍيشٕ ےھچ اكا خعني ِو

جہاں ىگ ےھچ ابيق ريق ٌا ِوخھ َخٌلم ِو

رسےج جو پياس پص ؤ خعني شھيس ين

ھتاےئ جو ٌعخدق وھاں نوثص ان جام ِو

رسےج جو ؤ خعني ان ٌامت ٌا رات دن

ھي شؾو ھوےئ اترس ظسا صبح و شام ِو

ھتاےئ ٌلمي جو ؤ ِػمي ٌلمي ٌا

ّ
جْات غسن ٌا ھي ؤ بہرت ٌلام ِو

ّ
شبری ان ھج ٌامت ٌارسےئ ُہںي جو بط

اےنھ ھن نـيئ ِفع ےھچ ْ
صيوة و صيام ِو

رسطة اوپص ےھچ شٕ ان ٌالئم ِو ازدخام

ْ
ھص اگٔ ُریس اوے ھن ھي ازدخام ِو

زايرة ٌا ےھچ خعني ين ظو جح ِو بط ثواب

رسطة ِو ےھچ حمو گواي بيت احلصام ِو

غواف بيت
جػواف ؤ رضحي ِو گواي
ِ

بوظٕ ِو ھي رضحي ِو حمو اظخالم ِو
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رامت ُيب ين غرت ِة اغہار پص ےھچ بط

اپْو ھبصسظو ٌؤٌْو ُخعَ اخلخام ِو

ِعو خعني ٌا
ابوا چپھي ےھچ فصزُس ؤ ِ

خق ان اٌام فصق ُہںي ھي ِظام ِو

غيّب زٌان ان ٌوىل ےھچ ھمارا اےن اٌام

ےھچ ھص ھگڑي وظيفة ھي ٌوىل ان انم ِو

جاري نصس ےھچ ظيعيو خرضة ھي ظرت ٌا

اھْا دغاة غظام ؤ حميي اىػظام ِو

اخعان ےھچ دغاجو ان اپْا اوپص ھگْا

َ
ُ
اكں شهص ھتيئ ظهے ھبال اِػً ِجعام ِو

خبو اهلل ےھچ ھي شأ ين دغوة اے ٌؤٌْو

اٌص ابري اھْا يس بط اغخصام ِو
ےھچ ِ

دغوة ِو اھين غصسة ےھچ وثىق بال ٌِصا

اُسيشو نويئ غصح يس ُھتي اِفصام ِو

ْ ْ
ْ ْ
غٕ ُيب ےن غٕ ين غرتة ےن پہْچ جو

حتفٕ رسا غصف يس ْ
صيوة و ظالم ِو

*****
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مٌتف کسك
مٌتف کسك

دصیق

علبن السًـ

دصیق

علبن السًـ
مٌتف

کسك

کٌ

کٌ

عزٓصك ت مہٌشً امٌـ کٌ

مٌتف کسك یتٌ کَ نلاسَ کٌ اہـ ریق
مٌتف کسك

الہٌ م قٌـ

امٌـ

کٌ

مٌتف کسك علٍ کَ ّ ٹٌشً کٌ مؤمنل
مٌتف کسك كم قٌطمه کَ ىلو قٌـ کٌ
كم کسًُ کٌ بنضو کسك تف رللق میك اكش
مٌتف کسك اً مؤمنل شٌم اٌُـ کٌ
آ ٔسمق كم کسًُ کٍ ًُ ٓس تہٌل

تف

ُ
َ خصاء میك كم راش السًـ کٌ
عرًو مل
شكض غہٌرت ضمعن کٌ رف رضمیك كقُ عؾر
اكش مٌم تھٌ عزٓصك

ىجرّـ خساـ کٌ
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دس طرد تھٌ م قٌـ دصق کٌ نعلر کٌ
اس طرد تھٌ دصیق کٌ شّنن ق ٹٌـ کٌ
ّ
ت
كم ئیق رف کٍ ّ ٹٌس كم شذت کٍ رھلة ھٌ
ک ٹٌ جٌؿ تھٌ كم آؿ یتٌ کساـ کٌ
ضینب کٍ آم ك ضاشي سب ق ٹـ تھٌ ضما
فجلي طىچي کَ كم عو ریك کَ کًـ کٌ
شّنن ُل ٹذ ہَ کسُـ کَ كم سب غہ ٹذ کٌ
اؽجٌب ك اہـ ینت کساـ ك فجٌـ کٌ
ع ٹٌس كم ٓسارش سركش نَ کٍ نن عرض
عو ٓس قذا ہَ جٌف نن عو کَ عًـ کٌ
ص قٌء اہـ ینت کَ کٌنَ صل ركنلق ہٌتي
نلصا عذك نَ ٌُضك عو ًس تعٌـ کٌ
شٌري ہلتٍ ظکنبن کٍ ركلہٌ ہلا غہ ٹذ
مٌتف كم شٌري ٓس ہَ ّ ٹٌ جٌص ك عٌـ کٌ

5222

عذمو تھٌ ٔس ع ظیف كم ّ ٹکس دصیق ٓس
اکیر سَ نل صلاف قلؾ اجیسٌـ کٌ
َ
َ نل صلاق اتھٌشم ٓسس کٍ غير میك تھ
تھ
عہرم تھٌ ٔس شنبن یتٌ كم ھمٌـ کٌ
ج ٹٌـ یتٌ کٍ جٌتف صل ْحسٌ دصیق نَ
ّ
نلشا ہلا ہَ مذعٌ كم ٔضبن کٌـ کٌ
َ سب اكش مً نن تھٌ
َ تھ
تھمکَ ّ ٹٌسَ ْج
ٌُتٍ کٌ گھمِّ اُؾ نن رانن طعٌـ کٌ
َ کَ اس کل عذك نَ تیر
غہزارً غي مہین
مٌشا ہَ اكش

ًٌُُ

ّ ٹٌلو جمٌـ کٌ

غھمتٍ سٌ كیر کھمر کَ عو نَ ّ ٹٌـ سَ
ج بن

غھ ٹٌٌُ غہزارمء سي اخیراـ کٌ

ٓسٌُ ہلتٍ ق ٹٌهت خسـ میك تھٌ جب ہلا
ہیگٌـ كم دصیق کَ آخس شًـ کٌ
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ضینب تہق دصیق کٍ کہتٌ تھٌ نلق اً تھٌتٍ
ہمکل نل شٌو ٹٌ ہَ ٌعٌٍّ ع طٌـ کٌ

ضینب نَ کسًُ میك تھٌ اسپ دصیق کٍ

تھٌمٌ شکٌب ُکشا تھٌ غھیرا لگٌـ کٌ
صل گسر سَ دصیق نن مٌشا عذك کٌ تھٌ
ُللاش اكش تیر اكش ہزاشكق غہٌـ کٌ
جمًت ج ٹذشنن رکھٌۓ دصیق نَ
قیضن تھٌ سك ال ً قٌش سٌ قٌطع دسٌـ کٌ
شب کٍ شعٌء غہٌرت میك ہَ عو نَ جٌف کس
طًشیر ٓس

ب قٌب

ک ٹٌ ہَ

ّ ٹٌـ کٌ

طير لػیك نَ سر کل جذا یق سَ کس رٌُ

ُ
خنجر سَ صلػ غھمص کَ كم سك ایی قٌـ کٌ

مٌتف تھٌ آطمٌق نن مًُؾ کساـ میك
غھٌٌُ ہلا تھٌ آس ضمیك ٓس ظًـ کٌ
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َ نن رھلة میك كم عو کٍ ىش ہَ
رؿ کنلق جل
دس عو کَ جذ نن شہ ٹٌ تھٌ شٌنن غمٌـ کٌ
ًس ٹذ یتٌ کٍ تھٌ كم جًري لعینلق نَ
شٌمٌف تھٌ جًٌُ ہَ عو کَ ج ٹٌـ کٌ
َ سر خسـ كم شضمؿ جذا کَ آم
ہَ ّ ٹ گ
ُ
صل گسر گھیرا اف نَ ہَ اولاح شٌـ کٌ
آٌُـ كم ع ظیمه کٌ ُذلو فرٍّ میك
اعذاء کل كہٌق ملیگٌ جذا سَ اٌُـ کٌ
ضیق الع ٹٌ کٍ گسرف میك طمؼ گساق ہَ آم
اكش ہٌتي میك ہَ غھیرا شیر کٍ ضمٌـ کٌ

ُ
عٌلف غھڑاكً اُکل عذك نَ ک ٹٌ ہَ ق ٹذ

اكش ضكش ہَ ُذف نن كم عو کَ ص قٌـ کٌ
نلش جذا ْچھٌ رً اشارم تھٌ ٔس تہٌ
شبیر کٍ غہٌرت سَ اعذاء ل ٹٌـ کٌ
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ّ
ل ٹکق ہلا یمٌـ ہَ سجٌر کَ شیب
َ كعذم یمٌـ کٌ
شب کٌ كم نلش کَ لین
نلد ك ٕکٌ ہنیضو ہَ آقٌ دصیق کٌ

عہٌق ُؾ ہَ ٌُقٍ جلؼ میك نلظن جمٌـ کٌ

شكلَ ّ ٹٌس ٓس نل دصیق غہ ٹذ کٍ
صلق ًسنجؼ ہل خنت میك کلٓس کَ جٌـ کٌ
شك نل غہ ٹذ کسُـ کَ مٌتف میك شكض ك سب
ہل شعـ ٔس ہنیضو تہٌ صنخ ك شٌـ کٌ
م
م
ہل نَ ضبن قیف نعیف قیف میك
ّ
ج ٹٌت عذف میك نل كم تہیر م قٌـ کٌ
ُ
شبیر کَ صل مٌتف میك شكنَ تہیك اتہیك
ہر گص ب يع نن ہلگٌ عللن ك ؼ ٹٌـ کٌ
شكضن نن شٌم کَ ہَ مًُؾ کٌ اضرجٌـ
ہر گٌم ہلگٌ آخس نن كم اضرجٌـ کٌ

5225

ضٌُشت میك ہَ دصیق کٍ ضم حج کٌ ٔس نلاب
ُ
شكضن کٌ ہَ ىجـ گلٌُ ینت الجراـ کٌ
ن طماػ كم ؾر ْخ کٌ گلٌُ طماػ ینت
نلعو کٌ كم ؾر ْخ کَ ىجـ اس ٹًـ کٌ
جٌتف یتٌ کٍ ؼیرن اطہٌش ٓس ہَ ٔس
اّ ٹٌ تھركشٌ

مؤمنل دصق

ج ٹٌـ کٌ

كالذ کَ نعذ فرضُذ كم ٔسـ دصیق میك
َ امٌـ فرؼ نن ہل نن ن طٌـ کٌ
ہل ُ گ
طنب ضمٌف کَ مللٍ میرً اكش امٌـ ہَ
ہَ ہر گھڑي كطیُو نن ٌُکیزم ٌُـ کٌ
جٌشي ک ٹٌ ہَ شلسلو ذؾرت نَ شیر میك
َ رعٌن ع طٌـ كم ىجٌ الع طٌـ کٌ
ا ین
ادسٌف اف رعٌنلق کَ ہف ٓس ہیك ِیطمٌش
َ انعف دسٌـ کٌ
کہٌق ٌُب شکس ہل شک
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ج ٹـ اہللُِ الوتیق ہَ رغلن كم شٌم کٍ
َ
اير ا لو اسٌ سَ ہَ ٔس اػیعٌـ کٌ
ُ
ب
ُ
رغلن ہَ عو کٍ عركن ك فٌ ً يراء
اُذٔضو کلتٍ طرد سَ تہیك اب هعٌـ کٌ
طو یتٌ ك طو کٍ ؼیرن

کساـ

کل

ٌُش جذا رً ْجُو عللن ك شًـ کٌ
*****
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آتٍ تھٌ عذاۓ ضہرا ِی ٹٌ مٌشا

گ ٹٌ

آتٍ تھٌ عذاۓ ضہرا ِی ٹٌ مٌشا

گ ٹٌ

عو شكض سَ تھمکٌ ّ ٹٌشٌ ِی ٹٌ مٌشا

گ ٹٌ

اً میرً جگس کَ ُکشً ک ٹٌ ظلف ک ٹٌ ظٌلف نَ
اؽ گھمِّ تھٌ كقُ س ْخ ٌُتٍ نن رٌُ قٌُـ نَ
خنجر

صل

ک ٹذ

جًٌُ

ِی ٹٌ

مٌشا

گ ٹٌ

اً لعـ نن ِیتٌ شیتٌ نن رھلة ًُء کٍ گسمٌ
َ لؿ جٌل ضمتٍ ضمتٍ ہَ گلري
آ جٌل گل
میري جٌف سَ میرا ّ ٹٌشا ِی ٹٌ مٌشا گ ٹٌ
صل ٓسغھ ٹٌق ْچھکل مٌشً ک ٹٌ كعـ تیرا كم جٌنَ
اجمذ کٌ نلاشٌ ْچھسٌ زھلُرً نل زھلُر نن ٌُۓ
َ كاى ِی ٹٌ مٌشا
کٌُذھَ نن خش ھن

گ ٹٌ
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ع ٹٌس کل ري تھٌ ًسکٍ رشٌُ سَ کو ىۓ ٌُتٍ
َ شٌنلق کل ک ٹٌ کس عٌضي
رشٌُ نن گسا ہَ ا ین
ہَ ضمش کو ریکھم علٍ کٌ ِی ٹٌ مٌشا

گ ٹٌ

اکیر کَ جگس سَ تیزم تیرا ہٌ رـ تھٌ ٕکٌى
ُ
َ اتھٌٌُ
اتھٌشم ٓسس كالَ کل کٌُذھَ نن ا ین
كہٌ تیڑي کٌ صل غہٌشا ِی ٹٌ مٌشا

گ ٹٌ

اصغر کٍ لجذ ٓس تیرا اشکلق کٌ رشٌُ تہٌٌُ
شبیر تیري جٌلُ ٓس شكنَ ہیك علٍ اكش ٌٌُُ
ہٌتھمق نن

تیرً

تیرا ِی ٹٌ مٌشا

گ ٹٌ

تھٌ عرش جذا ٓس لسضم جب عو نَ ْجٌٌُ سجذم
َ
تھٌ ک ٹذ غھري کٍ ضر میك اہلل کٌ ّ ٹٌشا ّ ٹذم
آغلش

یتٌ

کٌ

ٌُى

ِی ٹٌ

مٌشا

گ ٹٌ
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ىحشر کَ شكض صل ضمشح تھٌلَ کٍ نلؽ نن ہلگٌ
ضہرا کَ شٌتي میك شٌشا عٌلف تھٌ ضمؾ میك ہلگٌ
ُ
اس كقُ نن مٌتف ہلگٌ ِی ٹٌ مٌشا گ ٹٌ
م
نن شیػ ہذي کَ لٍ سَ ك ٹـ صل ّ ٹٌق ہلٌُ ہَ
عٌُذ ىحشر ہٌ ع ٹٌق ہلٌُ ہَ
ىجلس میك كہٌق اًؔ
َ ہیك كم جب ضہراء کٌ ِی ٹٌ مٌشا گ ٹٌ
ک ہن
٭٭٭٭٭
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َ ضینب ٌُضاش شٌـ میك
آتٍ ہَ سر کھل
َ ضینب ٌُضاش شٌـ میك
آتٍ ہَ سر کھل
شكتٍ ہَ صلف کَ آ ٔسمق ىجمع عٌـ میك

َ
عرش یتٌ کَ جٌُذ اكش ٌُشً کذھر گن
َ
کسب ك ًُء کٍ جٌؽ ٓس شٌشً یکھر گن
آتٍ ہَ نلق ق ٹٌهت ٔس اؽ صنخ شٌـ میك
سركش نَ ریکھٌ تھٌتٍ کَ ٌُضكق ہلۓ قلف
ع ٹٌس کٍ جذاتٍ سَ عو کٍ کير ہیك ضف
ُ
َ کٍ عو ٔضبن کٌـ میك
ظٌقُ تہیك ہیك ا تھن
آٔسمق گسً دصیق کَ ضینب کَ گٌؿ ٓس
َ ہٌ ضینب کَ جٌؿ ٓس
شكۓ دصیق تہل
ُ
َ کلًو ك شٌـ میك
صل ظلف اس نن گزش ّ ٹگ
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َ س ٹٌلق آم کو شذػت کٍ كم گھڑي
کیس
َ سَ تھٌتٍ کَ ضینب صل شك ٓشي
مـ کس گل
نن جٌنَ ک ٹٌ کہٌ عو نَ آخس شًـ میك
ہَ ٔضبن لٍ دصیق ٓسُذك میك اض طراب
َ ْچھٌئیك ّ ٹٌس کل مللٍ کٍ ہف س ٹٌب
کیس
مقنلؿ ہل كم جذوتیك عٌلٍ م قٌـ میك
اؽ گھمصا صلف شٌم سَ ٌُللق کل شُؿ رً
رطمق کَ گھمصً ىعو سركش کل شكُذ رً
ریکھٌ نن ظلف ضینب نَ رضمي کٍ شٌـ میك

م
گزشي صل ق ٹذ ہل کَ كم ك ٹـ سَ غيزرم
ریکھٌ ہَ ىعو تھٌتٍ کٌ نَ سر ٓشا ہلا

اكش آؾ ہَ لگٍ ہلتٍ عو کَ ج ٹٌـ میك
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ظ
ل
و
دسکل ْچھٌ نن ٌُتٍ ضمٌنَ کٍ تیك
كم نلش

جللم گس شہٌ عٌُذ کٍ شٌف میك

ق ٹذي كہٌ ٓصُذ کَ رشٌُش شٌـ میك
َ سَ ٌُ دصیق ٕکلػ تہیك سشا
ک ہن
شیػ الہذي غہٌ کل نن سب سَ ٔس ٹذُذم
خنت کٍ اؽ مبھٌس ہَ سركش کَ ٌُـ میك
عٌُذ نن شیػ ریق کٌ ریکھٌ ہَ معجزم
ؔ
يررا رللق کل ْحش رً مٌتف سَ ہَ جً
ْحسٌ ہَ كم آس شب نَ عو کَ کًـ میك
*****
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َ اؽ رف میك علٍ کَ گھر سَ
اتھٌشم ج ٹٌضً ٕکل
َ اؽ رف میك علٍ کَ گھر سَ
اتھٌشم ج ٹٌضً ٕکل
ک ٹٌ ہلگٍ ق ٹٌهت ٓشھکس عٌضمش کَ اس من طر سَ
َ ٌُى تھٌ اس ىؿ کٍ م طلل مٌ ٓس
ٌُضكق سَ جیس
ک ٹٌ

آم کٌ نغرم ٕکً ہلگٌ نن رؿ مٌرش

سَ

ک ٹٌ کسب ك ًُء کٌ غف ہَ صلر دشف جذا ٓستف ہَ
اس غف میك ص قٌعت لَ لل ضہراء ك یتٌ  ،ج ٹذش سَ
ہلکٌ ہل گ ٹٌہل

سَ مق تھر جٌییگٌ جٌلٍ رامق

شك شك کَ عو کسُـ نن شیراب ہل ہف کلٓس سَ

ضف ہلگٍ کير کٍ ظٌقُ مللٍ کٍ نن نلغھم جٌلُ
ع ٹٌس کٌ غف سركش سَ

کس طرد غہٌ جٌییگٌ
خیمن میك اتھٌ نل آنَ اکیر کٌ ج ٹٌضم لَ کس

َ اب كیر علٍ اصغر سَ
َ ا تھ
رؿ ِیبھٌ ہَ کیس

5225

م
شبیر کٌ ك ٹـ غھٌصا ضہراء نَ عػب ٌُللق سَ
َ نن کسٌ ک ٹکس سَ
گھمصً سَ گسً نل اُزاء تہنج
ُ
ہَ ہَ نن سیف کو اشکل صل طهت سَ گھیرً اعذاء
کلتٍ تیر کلتٍ تھٌلَ سَ مٌشً ہیك کلتٍ یبھر سَ
مللٍ کٌ ہَ

غ

ھلتٌ شنبن ک ٹٌ اّ ٹٌ ہَ ظٌلف کنبن

َ نل مٌشً اتہیك تھمکس سَ
کنلق آم تٍ ملضم تہن
َ سجذً میك ہیك ركنلق عہٌق لسضً میك
مللٍ ہَ غھک
اؽ دشر

ّ ٹٌ ہَ قٌُـ سر کٌّ ٹٌ ہَ خنجر سَ

َ ىسَ سَ لنٹ کس شكتٍ
ٌُللق کل لہل سَ ش ُگ
رّ ٹٌ میك کسٌ تھٌتٍ کٌ نلق غف نن ہلا صلاہر سَ
نلشاتٍ دسیتٌ راعٌ ہَ

کہػ

کٍ

ضمشن

ٌُقٍ

ؔ ظٌہر تھٌ سر سركش
نن ہٌ نل ْجلٍ شٌکس
*****

سَ
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ُ
م
ٹ
اتھم عزاراش لل سر ک ٹٌنَ دصیق ك ـ میك آ شہَ ہیك
ُ
م
اتھم عزاراش لل سر ک ٹٌنَ دصیق ك ٹـ میك آ شہَ ہیك
ُ
یتٌ سَ كراع ک ٹٌ تھٌ اشکل دصیق شف میك یبھٌ شہَ ہیك
ت
َ ہی ك
َ طق کَ خسـ میك آ کس جذا کٍ عللات ھ حنن
فر سن
َ آؿ یتٌ کَ ریکھم  ،لػیق مـ کس جً شہَ ہیك
كم خیم
ج
َ  ،کٍ شب نَ جٌہٌ تھٌ آضمٌٔش
ل ٹـ سَ نل ٔس اُؾ ِین
دصیق نل کسًُء میك شٌشً  ،جگس کَ ُکشً ل ٹٌ شہَ ہیك
ملٍ ہَ اس کسًُء کَ رـ سَ جذا کَ ریك کل نن ى ضكالٍ
ْچ
ٹ
ھ
د
ج
كم طمع صؼ ک ٹٌ گٍ دس کل  ،صیق صلق سَ ً شہَ ہیك
دصیق ہٌ کٌ نن صلعلو ہَ کو اس ٌغینت میك تھمکَ ّ ٹٌسَ

کبھٌ نل شٌري شجٌ شہَ ہیك  ،کبھٌ نل ىعو اتھٌ شہَ ہیك

َ شات اكش رف
َ نلصػ کل کھم کَ شكنَ تھ
کہٌق نل نعٌمب ا ین
کہٌق نن شبیر ىش اکیر  ،صعیػ کٌُذھل نن ى شہَ ہیك
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نن شٌف ج ٹذش تہیك نل ک ٹٌ ہَ ؟ نن صیر ضہراء تہیك نل ک ٹٌ ہَ؟
َ جگس کٌ گلعو  ،لجذ میك صلر ہٌ شً شہَ ہیك
دصیق ا ین
َ
دصیق اس ٔس ٹگٍ کٍ جٌطر ہمٌشي جذهت قنلؿ کنجین
عًـ اشکلق کَ جٌـ لَ کس ت مہٌشي ذؾرت میك آ شہَ ہیك

م
ت مہٌشً ہیك ہف ت مہٌشً رـ سَ ل ٹگٍ ہف کل يرار رؿ کٍ

دصیق ریکھم نن جٌلٍ رامق ضؤالٍ تف کل رکھٌ شہَ ہیك
ّ
نن ہٌ ہَ ہر رـ رلٍ ت و ٹٌ  ،نن ہٌ آیکھمق کٌ صلاب ہر رـ
َ  ،کو شكضَ نن کٍ ًُ شہَ ہیك
ساکسن کل دصیق ا ین
کو ؔ
٭٭٭٭٭
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آح نل م طللـ

کٌ

مٌتف ہلییگٌ

آح نل م طللـ

کٌ

مٌتف ہلییگٌ

آح نل

مؼصلـ کٌ مٌتف ہلییگٌ

َ
شل طٌف کسًُء کٍ ٌغینت نن شك ین
َ
آقُ ٕغیب ضہراء کٍ ٌغینت نن شك ین
آح

َ
نل ظکن

میك عٌلف ہلییگٌ
اً کلمٌگل ت مہٌشي ًسلمٌتٍ ک ٹٌ ہلتٍ
مہمٌف نَ ز طٌء نن نن کیسٌ ش قٌء ہلتٍ
د شر

میك ش تکٌ

َ
ٌُتٍ ہل ّ ٹذ شٌقٍ کلٓس کَ شٌ من
ّ
آٌُ کسٌ کل شضف نن ْجلق کَ جٌؿ نن
ظق کَ رؿ کٌ ک ٹٌ عٌلف ہلییگٌ

سر

ضف ہلییگٌ

5222

ُ
ک
ھ
ُ
یتٌ یتٌ کٍ کسب ك ًء میك اخش گتٌ
ٓسرٔس میك دصیق سَ ضینب ْچھڑ گتٌ
يرنَ رـ

يرضف

ضضف

ہلییگٌ

ینہٌ کھڑا ہَ شف میك نلاشٌ شضمؿ کٌ
ضضمٌ ُذف ہَ شٌشا عو رؿ مللؿ کٌ
ضلصى

خسذ

عٌلف

خنجر سَ نلسگٌم یتٌ آم کِ گتٌ
ُ
ضینب کٌ تھٌتٍ ير گ ٹٌ قشهت الِ گتٌ
صلق کَ آ ٔسمق نن عٌلف ہلییگٌ

*****

ہلییگٌ

ْ
ّ
اج شبری
ْ
اج شبری

اوپص

ْ
پياس يس اج

5222

اوپص

بالء ےھچ

بالء ےھچ

ْ
اج جو

ْ
ا ِل

َ
َ
اےن چبھ ؤ ظب ثيٍال

دمحم

کصبالء کصبالء ےھچ
ےھچ

ھتي جفص ٌا ھبصي اےن ظاُےج

ظوين ظوين ھتيئ نصبالء ےھچ

غًل انرب شہيس ھتيئ ےن

ُ
ريس ٌا پْجنت ےن ٌِال ےھچ

غباس ؽازي

ُہص يس جيارے پاھچا وال ےھچ

ھتيئ شادي ظهيْة ين دوىھا

ٌويك ُدىہَ ےن رن ٌا چال ےھچ

ھجوال ٌويك ھتيا كخو اصؾص

ھج ِو كاحو ىػںي خصٌية ےھچ

ھتيا ٌلخول
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چپھي شبری ان جسة اُسر

مشص ٌيػوں ھي اكاٹا گال ےھچ

اننھي دمحم

ْ
َ
ااي رسساےن در نصبالء ےھچ

دٖول ٌاھتا ٌا

ْ
أ ظهيْٕ ےن ٌارا غٌلچنھ

ُ
اےن رس بيبيو ں ان نھال ےھچ

ُ
چال زیَ اىػبا ظارابں ھتيئ

َ
اٖو بيت ان ريٍة جال ےھچ

انئب دمحم

ان جعب ُخضن ٌا وىوىٕ ےھچ

ُ
بيھٹا خصری ان اوپص

ُ
مغ يس حمضسن اےن ٌبخىل ےھچ

پصظو د يوا ےن

ْ
َ َ
ااي ٌالئ ِم

ُ
ِاِط و ِجَ اےن ِاٖو اىوالء ےھچ

ْ
اج

ْ
ااي

ھي خعني ان
ْ
اج

رس وا ےن

ميؔ
اين

َ
اّب ِـياء

*****

َ
اوى ِياء

نصبالء ےھچ
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آح
آح

مٌتف

شٌم

مٌتف

ُ
امف

شٌم

ہَ

ہ
کـ نل عٌضمشا شكض َد َم ہَ
کـ

ُ
ت
َگٍ
نل ٌُشك ق ٹٌهت ا ھ

کـ ىجرـ

کٍ رضمیك ہلگٍ

کـ نل ٌُغ لییگٌ

یتٌ

کٌ

سر کییگٌ جذا کَ كلٍ کٌ
کـ

نل آطمٌف نلث ٓشٕگٌ

تٍ تٍ ضہرا کٌ

نلت يرٕگٌ

َ طق عو ریك کل
کـ نل شكِی ٹگ
ُ
کـ نل غف ہلگٌ شكد اىمیك کل

ُ
امف

آح

ہَ
ٌُشك تہف ہَ

ٌُش ْد

آم دسی ٹٌ

کہل

كا

دسی ٹٌ

کھ

َگٍ
کـ نل ضہراء کٍ یتٌ لن
آم دسی ٹٌ

کہل

اكش کـ گھر
آم دسی ٹٌ
کـ

کہل

نل غ ف

آم دسی ٹٌ

کہل

كا

دسی ٹٌ

جلیگٌ علٍ کٌ
كا

دسی ٹٌ

ملکلت

کسٕگٌ

كا

دسی ٹٌ

کـ نل ضلصلو ہلگٌ ضمیك کل
آم دسی ٹٌ

کہل

كا

دسی ٹٌ
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کـ دصیق نن تھٌش ي ًُ ہَ
کسًُ

کسًُ

کسًُ

ہَ

َ
کـ نل ع ٹٌس ضمیك ٓس گس ّ ٹگ
َ
کـ نل اکیر علٍ تھٌ ير ّ ٹگ

خنجر

طير

آم دسی ٹٌ

گً ہَ

عو کٌ
کہل

كا

دسی ٹٌ

َ
کـ نل قٌطف کَ ُکشً کس ّ ٹگ
آم دسی ٹٌ
ُ
اشکل

کہل

َ
ر ّ ٹگ

كا

دسی ٹٌ

َ کٍ ہل كًگٍ شٌري
کـ نل رك لہ
ُ
ش
آكًگٍ ا کٍ قٌطمه راري

آم دسی ٹٌ

غ
َ ضینب کٍ جٌرش
کـ نل ھ یی ٹگ

ٹ ُ
َ رلہق کَ گلہر
کـ نل للِی گ

کہل

و ٹٌشؽ ٌُري
كا

دسی ٹٌ

َ ظکنبن کَ گلہر
اكش غھی ٹگ

آم دسی ٹٌ

کـ کٍ ک ٹٌ کہلق ٌُشك میك جٌلُ

اب ضٌُق میك تہیك میري ظٌقُ

عٌػ کہ ٹٌ ہلق کـ ہَ ق ٹٌهت

آم دسی ٹٌ

*****

کہل

کہل

كا

كا

دسی ٹٌ

دسی ٹٌ
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اصغر

مؼصلـ

اصغر

مؼصلـ

تیرا

غھمل ٹٌ

تیرا

غھمل ٹٌ

اصغر

مؼصلـ

تیرا

غھمل ٹٌ

لسکس شبیر کٍ ہَ شٌف تیرا غھمل ٹٌ

ٌُنل ك ضینب کل دس نن مٌف تیرا غھمل ٹٌ

ہل گ ٹٌ اشًـ نن فرٌُف تیرا غھمل ٹٌ

کس گ ٹٌ ْخبن میرا ایمٌف تیرا غھمل ٹٌ

کس نَ کہٌ ہَ کَ ه وط غھمى تیرا غھمل ٹٌ

ّ
غھمنَ سَ ْجلق کٌ ہَ تہًكا تیرا غھمل ٹٌ

سح نل نن ہَ ر یق کٌ گہلاشم تیرا غھمل ٹٌ

ج ٹذشي شٌٌُت کٌ ن طٌشم تیرا غھمل ٹٌ

َ
چ
اصك ٹٌ ق ْ ھکل س ٹٌنَ شكنَ تیرا غھمل ٹٌ

نَ ضٌُق کچي کہو نن ٌُۓ شكنَ تیرا غھمل ٹٌ

ّ ٹٌس میك نل ُلمً نَ شكنَ تیرا غھمل ٹٌ

نل صل اؽ آ ٔسمق تہٌنَ شكنَ تیرا غھمل ٹٌ

َ نَ شیر تیرا غھمل ٹٌ
شاس نن آٌُ ْچھ

ُ
یق گ ٹٌ اخشي ہلتٍ ب قذٓس تیرا غھمل ٹٌ

کسًُ میك ظلف کٍ ٕصلٓس تیرا غھمل ٹٌ

زھلُرھتٌ ہَ مٌرش ك ھًشیر تیرا غھمل ٹٌ

جً غھمل ٹٌ

تیر لگٌ ق ٹـ ہلا خیف ہلا غھمل ٹٌ

اصغر مؼصلـ تیرا

چ
ُھوٹُ

یق گتٌ ہَ جٌؽ ضمیك کسب ك ًُ غھمل ٹٌ

جلذ میك اب غھمل ٹٌ كم قٌطمه کٌ غھمل ٹٌ

5225
شكٌُ ہَْچھکل اً میرً ٔضبن رہق غھمل ٹٌ

زھلُرٌُ شہ ٹٌ ہَ تیرا ینہٌ ُذف غھمل ٹٌ

عو نَ ّ ٹٌٌُ ہَ تیرا گلش ك کَق غھمل ٹٌ

نل صل تہیك کس کل غھًنَگٍ تہق غھمل ٹٌ

ہٌنَ شً ٌُنل کل تیرا ٌُر آنَ غھمل ٹٌ
ُ
ُ
ُ
یق تیرً اخشا ہلا ہر ـ شىنَ غھمل ٹٌ

َ ظکنبن كم تیرا تھمؿ جٌنَ غھمل ٹٌ
کیس

َ سَ م طللـ کل
شكّ ٹگٍ رّ ٹٌ ہنیضو ینہ

َ كالَ عو مؼصلـ کل
کسًُ کَ غھم لن
ُ
اخشي ہلتٍ گلر کل كم مٌرش معملـ کل

َ صل گہلاشمء ىجركـ
جٌلٍ ہلا ْچھس

کل

ُ
ہر گھڑي س ٹذاینلق کٌ رؿ ر کھٌنَ غھمل ٹٌ

ُ
َ ٌُ دصیق
َ کٌ عذًو مل
اخشً ہلنَ غھم لن

َ ٌُدصیق
مٌ ضمي اس غف کَ کلتٍ غف نن مل

َ ٌُ دصیق
َ ػٌ اكىر کٌ نن عذمو مل
جین

َ ٌُ دصیق
ضمکھٌ ہلتٍ زاؿ کل تھٌ ػنخن مل

عرض میري عٌجب ن طہیر لَ لل ٌُ دصیق

ؔم کٌ ٓسعوء نَ شیر لَ لل ٌُدصیق
ساکس

ِیش ک ٹٌ نلظنء رلگیر لَ لل ٌُ دصیق

صلف میك زكتٍ ہلتٍ ْجرٓس لَ لل ٌُ دصیق

*****
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آقٌ

دصیق

آل

مللٍ

دصیق

آل

َ ہیك گھمصً سَ گس شہَ ہیك
ٌُضك نل کِ جک
ًسکٍ ُکش شہَ ہیك نلق آگَ ٓشه شہَ ہَ
ًسکٍ نن گس نن جٌۓ آقٌ دصیق آل
ت
َ میك ہنح جٌلق
ّ ٹٌشي ظکنبن آلق خیم
ٌُتٍ ت مہیك ًُلق فرٌُف تف نن جٌلق
ّ ٹٌسٌ ہٌ شم نن جٌۓ آقٌ دصیق آل
جبیر شکق کٌ ِی ٹٌ ہَ جٌُذ جیسٌ مکھڑا
ُ
ٌُضك تہیك ہلا ک ٹٌ صؼ کٌ علف اتھٌٌُ
اشًـ

کل

ُِجالےن

آقٌ

دصیق

آل

اؽ تیر أسٌ آٌُ ظلف ك سیف کل زھٌٌُ
ُ
گھمصً سَ تھر گساٌُ ّ ٹٌضمق کل كم شىٌُ
ع ٹٌس

کل

ْجٌنَ

آقٌ

دصیق آل
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اجمذ کٌ كم نلاشٌ اكش ئیق رف کٌ ّ ٹٌشٌ
رك جؿ کٌ صل غہٌشا مٌّ ٹذ صمراء ركصا
ع ٹٌس جب

ٕکٌشً

آقٌ

دصیق آل

ؽجراء میك گلْجٌ مٌتف تہر فرات پرُ تف
ّ
ص قٌء نَ نلصا ہَ رـ عو کٍ کير ہلتٍ ضف
ہر جٌم تہٌ ُذاء ہَ آقٌ دصیق آل
ُ
آ ٔسمق تہٌل ریکھم مٌتف اتھٌل ریکھم
جٌق ایتٌ کھمل ریکھم عٌلٍ قذش کل ریکھم
َ آقٌ دصیق آل
زكنَ ہیك غف میك کیس
٭٭٭٭٭

5222

ُ
گ
اجٌص زاى ظٌلملق نَ لصق ضہرا کٌ

ُ
گ
اجٌص زاى ظٌلملق نَ لصق ضہرا کٌ
تھرا ہلا تھٌ صلف جگس سَ رامق ضہرا
یتٌ نَ رّ ٹٌ سَ کٍ صل شجلت

ہَ نلتٍ آؿ یتٌ نن آقُ

نن چیق اؽ ُـ کسٌ نَ ٌٌُُ

نن ٌُتٍ ہرگص کسٌ نَ شاجت

علٍ کٍ گسرف میك کٌى ششٌ
رعٌ سَ

ینلؿ کَ گٌؿ ٓس طمٌْخن
ُ
دصیق کٌ ہٌۓ سر ا ٌُشا

َ ّ ٹٌتٍ
سیف کٍ نن صل سن

ُ
شکَ نن آیکھمق سَ صلق شكاتٍ

میزٌُتٍ

نن ظلف شاتٍ

ضہر دصق کل رٌُ

كم

کلمن

گلنل

کٍ

دصیق کَ رؿ کٌ جٌؿ نلغھم
م
کسٌ کل ك ٹـ کٍ رً شضا اكش

یتٌ کٍ ؼیرت

كم ضضف رؿ ٓس ہَ کھٌۓ ریکھم
ُ
کسٌ کٌ ىعو اتھٌۓ ریکھم
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ٔشر کسٌ مٌق کٌ ير شہٌ ہَ
ُ
کہیك نن رلہق ٓشة شہٌ ہَ

کسٌ سَ تھٌتٍ ْچھڑ شہٌ ہَ
ُ
کسٌ کٌ غھمى اخش شہٌ ہَ

گہق میك ضمشح نن آۓ کنلق کس

گسً ہَ جلتٌ ضمیك نن سركش

َ عہرً سَ نلش لی ٹٌ
كم دسک

تھرا ہَ صلق میك كم عہرم انلش

ُ
کہٌ عو ریك نَ اتي اً اتیر

َگٌ سجذً میك اب میرا سر
غ ھک

َ عو کَ
رعٌءکل لٍ ہـ شہَ تھ

لػیق کٌ جـ شہٌ تھٌ خنجر

لػیك نَ دس ٓس غھري جًتٍ

ُ
تھٌ اُؾ رکھ ٹٌ تہق کٌ تھٌتٍ

عرٍّ تھٌ نَ كطق تھٌ نَ کس

غہٌشا ضینب کٌ تھٌ كم تھٌتٍ

ُ
َ
تھً اسَ چیق آۓ کیس

ٓشھَ ہلۓ نَ ريق ہَ ىسَ

غ
شراء تھٌ ضینب کٍ ھق جکٍ ہَ

َ ہَ
َ تھٌ جـ جک
یمٌـ خیم

ُ
اخش

5222

ٌُغ

گ ٹٌ

ب قٌو اشًـ

قٌطمه

کٍ ہٌ

ٓس
جٌطر

َ نن اكش غف
ضمي غف عو مل

ؾر ْخ

ضہرا

ّ ٹٌل

ضمٌنن رّ ٹٌ

ُلٹایا

مللٍ

نن گلاہٌ

عٌُذ
اتہیك سَ ضُذم ہَ سکس ؔ

نن

تھرا

ش بیر نَ

شذا

مذر نن ہیك ینچیق ت مہٌشً
ہَ

ہیك آح

گھر

تیري رعٌء اعظف

نن مللٍ

قذاء قذاء جٌف اس رعٌ ء ٓس

آٌُر

مؤوتیك ہر

کسال

دصیق

کٌ

غف

ٔشري جلذي س ٹٌل مللٍ

نن معجزم اب رکھٌل

مللٍ

دسیتٌ راعٌ

کٍ شٌق ٓسالٍ

ش بیر

قذاتٍ

ش
قیفٌ

٭٭٭٭٭

کٌ
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ُ
اخشا

تیرا

حىنلش

دسی ٹٌ

تھمى

تھً

ہٌۓ

گلصاش
ىجٌش

دسی ٹٌ
دسی ٹٌ

ُ
َ ضینب کَ رىشً
جٌق ایتٌ قذاء کس گن
ہَ صلف میك زكنَ ہلۓ كم جٌُذ س ٹٌشً
اشکلق کٍ ہر اؽ آُکي میك ہَ ضاش دسی ٹٌ

ّ
َ ّ ٹٌسَ
ہَ ئیق سب ك شكض سَ سب ْج

شك شك کَ ظلب کسنَ ہیك ٌُتٍ کل كم ّ ٹٌشً
ّ
ْجلق کٌ ہَ اب کلف مذر گٌش دسی ٹٌ
ک
َ نن لگٌ ہَ
تھـ ٓسغھٌ کٌ اکیر کَ لنج
َ سَ اصغر کٌ غھذا ہَ
ٌُكؽ سَ گً ینہ
ص قٌء کَ تھٌ شٌنل نن ہَ ُللاش دسی ٹٌ
ُ
ت
ت
غہرا صل ّ ٹذھٌ ہٌۓ كم رلہٌ ھٌ ہیك ہَ
َ میك لہل سَ تھري نلق ىش ٓشي ہَ
خیم
نَ چیق تہت

ُ
ل
ر ہق

ٌُجٌش

دسی ٹٌ
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ّ
ک قٌشك کَ ٓسغَ میك اک ٹً نل کھڑا ہَ
غ
ھ
تیركق سَ تیرا ٌُؽ ُذف لتٌ ہلا ہَ
اؽ جلؼ ہَ اكش ىکھم ہَ ُللاش دسی ٹٌ
گھمصً سَ لعینلق نَ گساٌُ ہَ ضمیك ٓس
َ نن شکھٌ جلؼ نن خنجر
قٌُـ خشھٌ شین
کس

آقٌنل

میك

آح

گسق ٹٌش

دسی ٹٌ

ع ٹٌس مذر کل تیري شٌجـ سَ نن آۓ
َ اب کلف ْجٌۓ
قٌُـ سَ اً مللٍ ْچھ
ٓسرٔس میك نَ ٌُشكق مذر گٌش دسی ٹٌ
سر کس نن قلف تھٌتٍ کٌ اً طير سیمگس
َ ییمیر
اس جلؼ کٌ نلعو ل ٹٌ کسنَ تھ
ریتٌ تھٌ عذاء

ضینب

ٌُجٌش دسی ٹٌ
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سر کِ گ ٹٌ ىسَ کل تیرً شكُذ شہَ ہیك
اس ٹٌب ل ٹٌ سر نل ہیك تیزً نن خشھَ ہیك
آضكشرم

تہت

اجمذ

دسی ٹٌ

ىخ ٹٌش

ّ
ْجٌ صل ظکنبن ہَ كم نَ ہلش ٓشي ہَ
َ
ک
صل ضینب ٌُشٌر ہَ كم رش نن ھڑي ہَ
سر

ّ ییتٌ ہَ

ٌُنلو

ٌُ جٌش

دسی ٹٌ

َ میك لگٍ آؾ ہَ نَ ٓسرم خسـ ہَ
خیم
ُ
ضْجیركق میك جکشً ہلً كم شٌم امف ہَ
ّ
سجٌر خصیك طػ میك گسق ٹٌش دسی ٹٌ
ّ
ُ غ
ت
م
ْ
ط
ُؔ
َ جٌ کَ ھٌ کٌنلق سَ اً ہر
رش ھق گن
گٌلل نن طمٌْخن ہَ گً طمؼ کَ اُذش
کٌینلق

نن

جً

*****

عٌُذ

ییمٌش

دسی ٹٌ
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ُ
ُ
اخشً ضمق کل لَکس کس ـ سَ جٌۓ ضینب

کس کل شیبھٌلَ ضینب کس کل و ٹٌۓ ضینب
ُ
ُ
اخشً ضمق کل لَکس کس ـ سَ جٌۓ ضینب
َ غھمنَ ْجلق کل يرنَ ریکھٌ
ضینب نَ ا ین
ُ
گ
ضینب نَ قٌطمه کٌ لصق اخشنَ ریکھٌ
َ رؿ کَ کس کل س ٹٌۓ ضینب
نن ضضف ا ین

نلتھٌ غھري سَ تھٌتٍ جب س ْخ ہل شہٌ تھٌ
ضینب کھڑي تھٌ رش نن رؿ غف سَ شك شہٌ تھٌ
شبیر تیرً غف میك آ ٔسم تہٌۓ ضینب

خیملق کل جب جًٌُ جب ششیلق سَ ٌُُذھٌ
نَ ٔس تہق کل تھٌتٍ ع ٹٌس ٌُر آٌُ
اً ٌُس ٹٌق خسـ کَ تف کل ًُۓ ضینب
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نللٍ دصیق آقٌ حىنلش ہلق تہت میك
َ میك
جٌرش صل ہلتٍ سر نن ریتٌ کَق ْچھ
نن راغ رؿ نن لَکَ کسُـ سَ جٌۓ ضینب
ٌُضاش میك نلق جٌٌُ ٌُنل سَ نلغي جٌٌُ
ضینب نن نللٍ ٌُ شب کیسٌ ہَ نن ضمٌنن
جٌتٍ ہَ ٔس سرـ سَ سر کل غھکٌۓ ضینب
كیر

یتٌ

نن

آتٍ نللٍ شًـ ٌٌُُ

آتٍ ہلق میك اک ٹلٍ ْچھڑا میرا گھرانن
گزشي صل کسًُ میك غف سَ س ٹٌۓ ضینب
ضینب کَ رش نن جٌکَ صلمَ ؾر ْخ ٌُ شب
ؔلٍ شیػ الہذي کَ ٌُ شب
ہل شٌتي اً جمٌ
َ رش نن ًُۓ ضینب
اب جلذ ہمکل ا ین
*****

5225

اشؾ عزاء تہٌٌُ مٌتف کٍ صػ ْچھٌٌُ

اشؾ عزاء تہٌٌُ مٌتف کٍ صػ ْچھٌٌُ
ضہراء کَ ىزلَ کل ہرگص نن تھمؿ جٌٌُ
غف صلاش شٌم ریك ٓس شٌنن ینلؿ کٌ ہَ
ُ
َ ملتٍ خنت ہَ آس ٹٌنن
آ ٔسمق ہیك ا شک

شضؼ غف دسیتٌ ٌُشب کبھٌ نن کف ہل
َ ضما
ا شک
آل

دصیق

آل

ٓسہٌف ریك

کلتٍ غف ہف کل نن نل رکھٌٌُ
کل ریکھم

ج
نن شٌف گسٌُق ضاشي نن ى لصیك شجٌٌُ
ٓسہٌف ریك کل ضہراء اخس ع ظیف رً گٍ
ُ
َ رـ سَ شكٌُ ہَ نن شىٌُ
ٌُ دشر ا ُک
نن آ ٔسملق کٌ ٓسعو تٍ تٍ قنلؿ کس کَ
شیػ الہذي کَ عذفَ رامق میك تف ٔسٌٌُ
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گـ آب ؽجراء ىچھلٍ شكٌُ ہَ َُپ ّٹہ َُپ ُّٹہ

رً کَ عذاء دسی ٹٌ معملـ ہَ ضمٌنن

شبیر رؿ کَ ُکشً ریك ٓس لٹاُ شہٌ ہَ

ُ
عٌلف میك نَکسٌ کَ اهت کل ْحسماٌُ

ع ٹٌس تف کہٌق ہل ینہٌ کھڑا ہَ تھٌتٍ
نلٌُ

ہلا ہَ ىچي نن جلُوء

کٌفرانن

رُذاش ینچیق کٍ اکیر نَ ري ہَ ٔشري
رـ آخسي تھٌ مؤمق کٍ قذش تھٌ ّ ٹٌٌُ
ہٌتھمق میك اّ ٹٌ ْخ ّن گسرف نن تیر کھٌنَ
نلغھم دصیق سَ

كم اصغر

کٌ ُلمًٌُ

َ تھٌ دس کل غف صلاش ٌُر آنَ
خنجر ُل
اس مہمٌق کٍ جٌطر اؽ اشؾ نل تہٌٌُ
ضینب کل عو نَ ریکھٌ ضینب نَ عو کل ریکھٌ

سجذً میك شٌم ریك ٓس نلتھٌ غھري جًٌُ

5222

ٓسہٌف ریك نَ لکھٌ ابهيم يرّنه

میك

ؔلٍ عٌلف ہر
اس ٓس قذاء جمٌ
*****

اُؾ راٌُ

5222

اصغر

مؼصلـ

تیرا

غھمل ٹٌ

لسکس شبیر کٍ ہَ شٌف تیرا غھمل ٹٌ
ٌُنل ك ضینب کل دس نن مٌف تیرا غھمل ٹٌ
ہل گ ٹٌ اشًـ نن فرٌُف

تیرا غھمل ٹٌ

ْخ ٹٌ میرا ایمٌف

تیرا غھمل ٹٌ

کس

گ ٹٌ

کس نَ کہٌ ہَ کَ ه وط غھمى تیرا غھمل ٹٌ
ّ
غھمنَ سَ ْجل کٌ ہَ تہًكا تیرا غھمل ٹٌ
سح نل نن ہَ ریق کٌ گہلاشا تیرا غھمل ٹٌ
ج ٹذشي شٌٌُت کٌ ن طٌشم تیرا غھمل ٹٌ

َ
اصك ٹٌق ْچھکل س ٹٌنَ شكنَ تیرا غھمل ٹٌ

نَ ضٌُق کچي کہو نن ٌُنَ شكنَ تیرا غھمل ٹٌ
ّ ٹٌس سَ نل ُلمً نَ شكنَ تیرا غھمل ٹٌ
نل صل اُؾ آٔسمق تہٌنَ شكنَ تیرا غھمل ٹٌ

5222

اصغر مؼصلـ تیرا
تیر

لگٌ ق ٹـ ہلا

غھمث جً غھمل ٹٌ
خی ف

ہلا غھمل ٹٌ

یَق گتٌ ہَ جٌؽ ضمیك کسب ك ًُء غھمل ٹٌ
جلذ میك اب غھمل ٹٌ كم قٌطمه کٌ غھمل ٹٌ
َ نَ شیر تیرا غھمل ٹٌ
شاس نن آٌُ ْچھ
یق گ ٹٌ اخشي ہلتٍ ب قذٓس تیرا غھمل ٹٌ
کسًُء میك ظلف کٍ ٕصلٓس تیرا غھمل ٹٌ
زھلُذتٍ ہَ مٌرش ك ہًشیر
شكٌُ ہَ ْچھکل اً میرً ٔضبن رہق غھمل ٹٌ
زھلُذٌُ شہ ٹٌ ہَ تیرا ینہٌ ُذف غھمل ٹٌ
عو نَ ّ ٹٌٌُ ہَ تیرا غلش ك کَق غھمل ٹٌ
نل صل تہیك کسکل غھًّ ٹگٍ تہق غھمل ٹٌ

تیرا غھمل ٹٌ
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ہٌنَ شً ٌُنل کل تیرا ٌُر آنَ غھمل ٹٌ
َ ظکنبن كم تیرا تھمؿ جٌنَ غھمل ٹٌ
کیس
ُ
ُ
ُ
یق تیرً اخشا ہلا ہر ـ شىنَ غھمل ٹٌ
ُ
غ
ک
ہر گھري س ٹذاینلق کٌ رؿ ر ھٌنَ ھمل ٹٌ
َ سَ م طللـ کل
شكّ ٹگٍ رّ ٹٌ ہنیضو ینہ
َ كالَ عو مؼصلـ کل
کسًُء کَ غھم لن
جٌلٍ ہلا ىچي سَ صل گہلاشم ىجركـ کل
اخشي ہلتٍ گلر کل كم مٌرش معملـ کل
َ ٌُ دصیق
َ کٌ عذًو مل
اخشً ہلنَ غھم لن
َ ٌُدصیق
مٌ ضما اس غف کَ کلتٍ غف نن مل
َ ٌُ دصیق
َ ػٌ اكىر کٌ نن عذمو مل
جین
َ ٌُدصیق
ضمکھٌ ہلتٍ زاؿ کل تھٌ ػنخن مل
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عرض میري عٌجب ن طہیر لَ لل ٌُ دصیق
ساکسم کٌ ٓسعو و نَ شیر لَ لل ٌُدصیق
ؔ
ِیش ک ٹٌ نلظن و رلگیر لَ لل ٌُ دصیق
صلف میك زكتٍ ہلتٍ طہرـ لَ لل ٌُ دصیق
*****
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ُ
آغلش میك دسکل ٌُى ٓسرٔس میك اشکل مٌشا
ُ
آغلش میك دسکل ٌُى ٓسرٔس میك اشکل مٌشا
ُ
م طللـ ُلٹا کسُـ میك ضہرا تیرا شاح رىشا
شكتٍ ہَ كىرت ٓس تھٌ شكتٍ ہَ غہٌرت ٓس تھٌ
َ مٌق ٓشتٍ نن چیق مً ُـ تھر تھٌ
شبیر ْچھ
عٌضمش کل لىخن لىخن

شكٌُ شہٌ

کسُـ

میك

َ
قٌطف کَ الف سَ ٓشنَ ركلہٌ کٌ كم ىعو ر یکھ
ُ
کس کس کٌ اتھٌۓ ىعو کس کس کل كم نَکس شكۓ
َ گھر اّ ٹٌ رّ ٹٌ شہٌ کسُـ میك
ْحصش کَ لین

ُ
ّ
ت
ل
ش
َ رشٌُ نن
َ ّ ٹٌسَ اكش تہرً گ
َ ھٌ ہیك ا ک
ْج

ّ
ُ
ْجل ق نَ صل ٌُتٍ مٌٕگٌ نل آ کي سَ آ ٔسمق ٓسسَ
ص قٌء تھٌ تہر ٓس ْچھڑا نَ آس ہلا کسُـ میك
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ک
ھ
َ سَ س ٹٌق ینحیگٌ
ِی ٹٌ تھٌ صلاق رً رٕگٌ شین
ُ
اتھٌشم ٓسس كالَ کٍ منت تھٌ اتھٌ ىییگٌ

َ كم ىعو گھر کل جً کسُـ میك
کٌُذھَ نن لین

جب تیر لگٌ گسرف ٓس ہٌتھمق نن صل گزشا اصغر
کلتٍ نل مذر کل آۓ ینہٌ ہَ ت مہٌشا رلیر
َ جً کسُـ میك
عرُّ میك ٔشر صلر اّ ٹٌ ل ٹک
َ كم اؽ ّ ٹکس ٓس
جب نلث ٓشا تھٌ لسکس ىکھمق تھ
ُللاش کسٌ نَ مٌشي نل مٌشا کسٌ نَ یبھر
ُ
ُ
امٌق کٍ عذائیك اس جٌ رّ ٹٌ شہٌ کس ـ میك
آتٍ نن عذا مٌق آل گلري میك اب نل شًل
اب آخسي نن سجذم ہَ ہهت میري آکَ ٓشھٌل
ًضکـ میك ٔشر ہَ ت مہٌشا کہ ٹٌ شہٌ کسُـ میك

5225

م
مٌق قٌطمه آتٍ کسُـ ٌُللق سَ شیلاشا ك ٹـ
میرا ىؿ کسٕگٌ سجذم جب عؾر کٌ آییگٌ ُـ
ُ
ج
اس لتٌ ضمیك ٓس سجذم کسٌُ شہٌ کسُـ میك
سجذً میك ہَ اب نل رلیر جل ٹٌ ہَ طير کٌ خنجر
سر یق سَ جذا ہلٌُ ہَ  ،ہیك ركنلق عہٌق میك ىحشر
ُ
ت
ُ
اس رـ ھٌ رعٌ کٌ نلعو کسٌُ شہٌ کس ـ میك
ضہراء کَ ٔشر کل شك لل اً مؤمنلق مٌتف کس لل
ٓسشٌ نن عزاراشكق ہَ عو شیػ ہذي کل رً رك
َ سجذم رعٌء کٌ کسٌُ شہٌ کسُـ میك
طق کَ لین
ٌُ شب نل میرً آقٌ کل  ،عو شیػ ہذي مللٍ کل
ٌُ دشر شًهت شکھ ٹٌ اكش شٌر شذا مؤمق کل
َ ہٌ ک ٹٌ ک ٹٌ غف عو گ ٹٌ کسُـ میك
مؤمق کَ لین

5225

ّ
ُ
ُ
رً ج ٹذشي ولت ا کل  ،شبیر کٍ ہهت ا کل
ّ
ع ٹٌس کٌ ضكش ٌُضك سجٌر کٍ ظٌقُ اُکل
سجذً میك اُکل رعٌئیك رّ ٹٌ شہٌ کسُـ میك
ب

هعـ شعٌو ییمیر  ،نن ع طٌو ینلؿ اطہر

ضہرا کٍ ؾر ْخ ّ ٹٌۓ  ،ہل اُکٍ مذر نن ج ٹذش
ٓسکٌت کٌ أسٌ سخیرم کسٌُ شہٌ کسُـ میك
ؔلٍ کس لَ  ،شبیر کٌ كاس طو رً کَ
نن عرض جمٌ
ًضکـ ہل ہمٌشي آشٌق  ،عو شیػ ہذي کَ رـ سَ
اس غف کٌ ہَ ْچھکل كس ٹلو صل عو گ ٹٌ کسُـ میك
٭٭٭٭٭

5222

اؽ تیر سَ عٌضي کٍ جب ًسؾ غھ ٹذي ہلگٍ

اؽ تیر سَ عٌضي کٍ جب ًسؾ غھ ٹذي ہلگٍ
نَ چیق علٍ کٍ شكد کنلق کس نن ہلتٍ ہلگٍ
َ
تھٌ ىش کہیك ٓس اكش رك ہٌتي کہیك ٓس تھ
ّ
ّ ٹٌضمق کٍ ت و ٹٌئیك ٌُمٌؿ

ہلتٍ ہلگٍ

جب تف ہل حجٌ ضُذم کنلق کس میك شہلق ّ ٹٌسٌ
کس طرد نن عٌضي نَ فرٌُر ستٌ ہلگٍ
ُکشً ہلتٍ ًظکیزم

م طرم نن ْجٌ

ٌُتٍ

كم ّ ٹٌسٌ ظکنبن ک ٹٌ ّ ٹٌسٌ ہٌ شہٌ ہلگٍ
لسکس

کٌ

علمیرراش

ضمٌُ ہَ

لٍ رشٌُ

ُ
ى
اب للث لل سركش کل اؽ رھلـ جٌ ہلگٍ
ع ٹٌس نَ گسنَ جب سركش کل عذا ري تھٌ

ُ
ت
مللٍ کَ جگس سَ ک ٹٌ اؽ آم ا ھٌ ہلگٍ
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َ عو كاى
ع ٹٌس کَ ىسَ ٓس جب تہنج
ُ
سركش کٍ کير اس رـ ک ٹٌ نلث گتٌ ہلگٍ
َ غہٌشً کل
اً مللٍ غہٌشا رك اب ا ین
َ میك ج ٹذ شٌٔس ْجٌ ہلگٍ
ع ٹٌس کَ شین
َ
ؔ کل ْجٌنَ کل آِی ٹگ
شٌکس
آقٌت ضمٌنَ

ؾركش

ع ٹٌس

کٍ جب آف ٓشي ہلگٍ

*****
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اؽ دشر ّ ٹٌ ہلگٌ جب آّ ٹگٍ مٌق ضہرا
اؽ دشر ّ ٹٌ ہلگٌ جب آّ ٹگٍ مٌق ضہرا
اؽ رشر کَ نغرً سَ ٓشٌُّ ٹگٍ مٌق ضہرا

یکتٌ ہَ ّ ٹٌضمق کٍ ن طریك صل ضمۓ رشٌُ
ع ٹٌس

نن

َ
آِی ٹگ

نن

کلف

ّ ٹٌییگٌ

ّ
ْجلق کٍ سسؾ کنلق کس ظق ٌُّ ٹگٍ مٌق ضہرا
ک ٹٌ ظلف ہلا أسٌ ضینب کنلق ٓشیتٌ ہَ
ُت
منت نن تھً کس کٍ عو سَ تہیك ا ھتٌ ہَ
َ غہو ٌُّ ٹگٍ مٌق ضہرا
نن رشر تھً کیس
ٌُضكق کٌ ًُ ہَ  ،ہر آقُ سَ ْجٌٌُ ہَ
م
ك ٹـ نن تیرا مٌق نَ ٌُللق سَ شیلاشا ہَ
َ تھٌ آ جٌّ ٹگٍ مٌق ضہرا
سر گلر میك لین

5222

َگٍ
سر یق سَ جذا عو کٌ جب دشر میك ر یکھ
ُ
ت
آیکھمق سَ شكاق آ ٔسمق اكش آم صل ا ھ ٹگٍ
ُ
ٹ
ّ
شكّ ٹگٍ  ،ضمٌنَ کل شللا گٍ

مٌق ضہرا

َ ہرگص غف سركش کل
ہف تھمؿ تہیك ظکن
خنجر کٍ شكاتٍ کل اكش سجذمء

آخس کل

ہر كقُ رعٌ عو کٍ ٌُر آّ ٹگٍ مٌق ضہرا
اً مؤمنلق نن اشؾ عسؽ عو كاى ہَ
عو شیػ ریك مللٍ سَ نن جلذ کٌ ضمرا ہَ
ىحشر میك ہمیك شب سَ ْحسٌّ ٹگٍ مٌق ضہرا
عٌُذ اس رؿ نَ رعٌ مٌُگٍ
کچي اكش تہیكؔ
َ ہر اؽ نعهت ٔس مللٍ شہَ ٌُقٍ
ٌُِی ٹگ
ُ
ٹ
ّ
ہر ٔسـ رعٌء نن ہٌ رہرا گٍ مٌق ضہرا
٭٭٭٭٭
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اؽ ركش علٍ کٌ تھٌ کلفَ میك امیرانن

اؽ ركش علٍ کٌ تھٌ کلفَ میك امیرانن
َ
اقسمس تہٌق ضینب آتٍ ہَ اشیرانن
َ
غہزاري ٕکلتٌ جب سب آیکھیك غھکٌ لین

َ
ٌُضاش میك گلنلق میك ُلکلق کل ْچھٌ لین
جٌتٍ كم غمٌشي میك ک ٹٌ ركش تھٌ شٌہٌٌُ
ُ
ک
ِیتٌ ہلتٍ شآہلق ٓس ر ھ ٹٌ کل جًنَ ہیك
ّ
ٌُضك میك شظق ٌُُذھَ اكش رشً لگٌنَ ہیك

نن ٌُتٍ ضہراء ہَ اّ ٹٌ تھٌ نن تہجٌٌُ
َ
فرآف س ٹٌٌُ ہَ تیزً نن اػٌ کٌ سر
ٌُللق سَ غھ ٹٌنَ مبن شكتٍ ہَ تہق ٌض طر
جٌرش تھٌ تہیك سر ٓس  ،عہرً نن ہَ كٓسانن
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َ سر ہَ
رشٌُش میك ظٌلف کَ آتٍ نن کھل
َ
َ میك ہَ ضہراء نل ال قٌظ میك ج ٹذش ہَ
لہج
زطبن میك عذاقُ کٌ لیرٓص ہَ ییمٌنن
سر طست میك تھٌتٍ کٌ رشٌُش میك ہیك ىنَ
شبیر کَ ہلینلق ٓس مٌشي ہَ غھڑي ہٌنَ
نن کیسٌ س ٹٌٌُ ہَ  ،کیسٌ ہَ نن ٓشٌٌُُ
ٌُر آٌُ كم ضینب کل تھٌتٍ کٌ شًـ آخس
َ مل ٹٌ  ،کہ ٹٌ نن کًـ آخس
شك شك کَ گل
ِیتٌ ہل علٍ کٍ تف ًضکـ میك نن گھیراٌُ
م
ك ٹـ میك رـ آخس ىحشر نن ع ٹٌق ریکھٌ
شبیر کٍ گسرف ٓس خنجر تھٌ شكاق ریکھٌ
َ اكش سجذم شکساٌُ
َ ہلنَ لٍ ر یکھ
ہلن
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کق آیکھمق سَ ّ ٹٌشكق کل نَ گلش ك کَق ریکھٌ
تیزً نن کیسٌ کٌ سر اكش رھلة میك یق ریکھٌ
َ کَ خیملق کٌ كم جـ جٌٌُ
شعللق میك صقیف
َ نن ظکنبن کل اب کلف شًییگٌ
شین
ظٌلف کَ طمٌْجلق سَ اب کلف ْجٌییگٌ

کہتٌ ہَ کَ ٌٌُُ ٌُ ع ٹٌس کلُؔللاٌُ
سر گلر میك ٌٌُُ کٌ ِیتٌ نَ ل ٹٌ ہٌنَ
لٍ صلـ کَ ٌٌُُ کَ رـ نلص رٌُ ہٌنَ
شكنَ ہیك خسـ شٌشً شكٌُ ہَ جیس جٌنن
َ ہف کل
شیػ الہذي مللٍ ہر دس ٹٌت مل
َ ہف کل
ضینب کَ كم آ ٔسمق کٍ ٓسکٌت مل
ؔمٌ کٍ ہَ عرض عًمٌٌُ
ارتٍ نن دسٌ
٭٭٭٭٭

5255

اکیر نن ق ٹٌهت ہَ اصغر نن ق ٹٌهت
اکیر نن ق ٹٌهت ہَ اصغر نن ق ٹٌهت
عٌضمش کل کسُـ میك سركش نن ق ٹٌهت ہَ

َ شب کٍ
كم طق کٍ ع ٹٌُّ سَ ىجللؼ ُل
َ سَ نلشي ہل رعٌ سب کٍ
كم طق کَ ك س ٹل
كم تھمکَ ّ ٹٌسَ ہیك کلٓس نن ق ٹٌهت ہَ
َ نن شٌت رىنَ ہیك
گس اُؾ کلتٍ مٌ ُگ
دس گھر سَ کبھٌ جٌلٍ شٌُـ تہیك جٌنَ ہیك
اب شٌـ کٍ شاہلق میك اس گھر نن ق ٹٌهت ہَ
شبیر کٌ تھٌتٍ ہَ ج ٹذش کٌ رىكش ہَ
ّ ٹٌشٌ ہَ مگس

آخس نن آؿ ییمیر ہَ

ع ٹٌس کَ آنَ سَ لسکس نن ق ٹٌهت ہَ

5255

ُ
َ کٍ منت کل کٌُذھلق نن اتھٌٌُ ہَ
اؽ ِین
َ سَ رلیر کل ٓسُّ میك شًٌُ ہَ
اؽ ینہ
ٌٌُُ نن ٌغینت ہَ مٌرش نن ق ٹٌهت ہَ

جلتٌ ہلتٍ شیتٌ ٓس ٌُضكق کٌ ًُ ٓشنَ

تہلل نن

َ تھمکس حىنلب ییمیر کَ
لگ

ضہرا نن ق ٹٌهت ہَ ج ٹذش نن ق ٹٌهت ہَ

اہلل

کٌ ّ ٹٌشا

ہل  ،ہل شاکٍ

ییعمیر

َ ٓس
ہل طير لػیك ہٌۓ اس شٌم کَ شین
ىجراب لسضنَ ہیك مبیر نن ق ٹٌهت ہَ
م
َ ہلۓ ریکھٌ ك ٹـ میك تیرا تھٌتٍ
سر کین
َ آیکھمق کَ سر تیزً نن ہَ تھٌتٍ
اب شٌ من
ّ
ضینب نَ کہٌ تھ ٹٌ صلاہر نن ق ٹٌهت ہَ

5255

كم شٌـ کَ ضُذاق میك غہزارٌُق مللٍ کٍ
ّ
ْجلق کٌ غہف جٌٌُ آكاضیك كم شكنَ کٍ
اشًـ کَ كالٍ کَ گھر تھر نن ق ٹٌهت ہَ
فرمٌٌُ ظکنبن نَ ظٌلف نلق س ٹٌنَ ہیك
َ جب ہف یمکل ًُنَ ہیك
َ ہیك طمٌ ْج
ل گن
آل اً میرً ٌٌُُ رخیر نن ق ٹٌهت ہَ
نن عٌلٍ قذش مللٍ غف شٌم کٌ کسنَ ہیك
اكش اہـ كى مـ کس سب مٌتف کسنَ ہیك
شبیر تیرً غف میك گھر گھر نن ق ٹٌهت ہَ
ؔلٍ نن اقًؽ نن ہلٌُ ہَ
غف عو کٌ جمٌ
ہف فرش نن شكنَ ہیك شب عرش نن شكٌُ ہَ
رشٌُلق نن ؽجرا نن یبھر نن ق ٹٌهت ہَ
٭٭٭٭٭

5252

اکیر نل صلاق کٌ مٌتف ہَ
اکیر نل صلاق کٌ مٌتف ہَ

جٌف اجمذ کٍ جٌق کٌ مٌتف ہَ

هٹ گتٌ لل شنبن اجمذ کٍ

مٌلؾ رك عہٌق کٌ مٌتف ہَ

اہـ ریك کنلق نن غف و ٹٌنَ آح

ر یق کَ ٌُ س ٹٌق کٌ مٌتف

دس نَ اشًـ کل تہٌشیك ري

ُ
اس

ریکھم ٌُنل کٍ آس نلث گتٌ

ُ
ُ
َ کش ـ صلاق کٌ مٌتف ہَ
ا شک

شك شہٌ ہَ فرات کٍ ملچیك

ٔضبن لٍ مہمٌق کٌ مٌتف ہَ

کھٌ کَ ٓسغھٌ کٌ تھـ صل ضمٌُ تھٌ

ُ
آح اس نل صلاق کٌ مٌتف ہَ

شكکَ کہتٌ ہَ ضینب معملق

دضبن رؿ دضبن جٌق کٌ مٌتف ہَ

٭٭٭٭٭

ل گلس ٹٌق کٌ مٌتف ہَ
گ ُِ

5252

آىـ ك ٌعٌٍّ میك گسق ٹٌش ہَ ضینب
آىـ ك ٌعٌٍّ میك گسق ٹٌش ہَ ضینب
م
نَ قیع ك جٌرش سر ٌُضاش ہَ ضینب
للنل نن شراء

ٌُتٍء ضہراء

کٍ لعینل

نن كاشننء ضًست اطہٌش ہَ
م طللمو کَ ٌُضك

کلتٍ ریّس

ضینب

سَ نن ٌُُذھل

نن ینت علٍ سب کٍ مذر گٌش ہَ ضینب

ّ
سجٌر کٍ کسنَ کل جمٌُّ سر رشٌُش

َ ج ٹذشي ُللاش ہَ ضینب
حخت کَ لین
رق ٹٌ نن شکٍ اُؾ تہق تہٌتٍ کٌ ىعو
اقسمس تہٌ ہَ ٓشھٌ ىجٌش ہَ ضینب
أسٌ نن تہق نن کلتٍ ِیتٌ ہَ نن مٌرش
ہر طمش قذاء ہلنَ کل ّ ٹٌش ہَ ضینب

5252

دس نَ کو غہٌ ینچیق ٌُؽ کٍ فرقُ

اہلل

شً ک ٹٌ صیر کٌ کسراش ہَ ضینب

َ
دس مٌق کل لػیك ٌُتٍ نَ مٌشً ہَ طمٌ ْج
ُ
ج
اس مٌق کَ لق کٌ ہٌ نل اطہٌش ہَ ضینب
َ سَ شیل ئیق
عو شیػ ہذي کَ لٍ ك لہج
كم دشر ّ ٹٌ غف کٌ كم ُزکٌش ہَ ضینب
ؔ ہمیك جب کو
رّ ٹٌ کٌ کلتٍ غف تہیك شٌکس
شبیر کَ غف صلاش کٍ غف صلاش ہَ ضینب
*****

5252

ُ
اهت نن شٌشً گھر کل ل ٹٌٌُ دصیق نَ
ُ
اهت نن شٌشً گھر کل ل ٹٌٌُ دصیق نَ
َ سر کل ک ٹٌٌُ دصیق نَ
سجذً میك ا ین
طمقٌفؔکمر میك تھٌ صفنبن گھرا ہلا
َ سَ ْجٌٌُ دصیق نَ
کستٌ کل زك ین
ْؔچھ ٹٌ ہلا خساغ دمحم کَ ریق کٌ
ؔجًٌُ دصیق نَ
ا ین
َ لہل سَ تھر سَ َ
ع ٹٌس ٌُ كقٌء سَ ٓسارش کَ صلف سَ
ُ
ٹ
اهت کٍ ٔس گٍ کلْؔچھٌٌُ دصیق نَ
ریکھٌ نن شام صؼ میك کلتٍ ٌُكش ك عزٓص
اکیر سَ نل صلاق کلؔل ٹٌٌُ دصیق نَ
ریکھٌ لہل میك نلعو ظکنبن کٌ شٌم نَ

ُ
َ اتھٌٌُ دصیق نَ
نلغھم نن راغ کیس

5252

ت
ت
ھ
ج
ن
ی
َ
َ سر ھٌ طر کس ک
َ نج
سب تھٌ ْج
صل کچي تھٌ ضُذگٍ میكؔل ٹٌٌُ دصیق نَ
أسٌ رؿ ُذش نن ضمٌنَ کل تھر مً
لخت جگس لجذ میكؔشًٌُ دصیق نَ
کچي صیر کل تھٌ صیر کٌ ٌُشا تہیك شہٌ
کچي اس طرد کٌ صیر رکھٌٌُ دصیق نَ
َ ہیك دسکل کسب ك ًُ کٍ ضمیق سب
ک ہن
ُ
اس رست کسًُ کل ٔسٌٌُ دصیق نَ
اً کسًُ نل شکس کَ سجذً ْجٌۓ جٌ
َ ہَ ّ ٹٌٌُ دصیق نَ
جٌؽ ص قٌء ْچھ
ساکسم کل ع ٹٌرت کٌ مـ گ ٹٌ
مِہلـ ؔ
سجذم صل ضٓس ییغ ْجٌٌُ دصیق نَ
*****
*****
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اللراع اً ّ ٹکس ك شْجلش ك ٌض طر اللراع
نللَ عو يرنَ کل ہف جٌنَ ہیك صلاہر اللراع
اللراع اً ّ ٹکس ك شْجلش ك ٌض طر اللراع
رٓس ہلتٍ ہَ  ،تہق جلذي ہمیك شذػت کسك
سر ہمٌشا ہَ تہت ًس ٹٌؼ خنجر اللراع
َ ہف
َ  ،کٌہَ کل تھر ریکھی ٹگ
آل مـ جٌل گل
جٌف ج ٹذش قٌطمه کٍ ٌُض

ٓسكش اللراع

ُ
َ عٌُذ کل مہٌش
اكِّ ٓس یبھً کَ تف کل ر ّ ٹگ
َ سر اللراع
شٌـ ُؾ جٌل گٍ تف تہ ٹٌ کھل

لٹُ

َ ملنلس گہق میرا لػیك
لَ جٌِی ٹگ

َ ىش کل عرٌُق ضمیك ٓس اللراع
غھمص ر ّ ٹگ
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َ لػیك میرً ج ٹٌـ
آ ؾ سَ آ کس جً ر ّ ٹگ
َ تھر ت مہٌشً سر سَ جٌرش اللراع
غھیق لی ٹگ
رُکي کس

گنج غہ ٹذاق نللَ نن شكکس امٌـ

اللراع اً قٌطف ك ع ٹٌس ك اکیر اللراع
َ نَ كصلش
طير مٌشًگٌ ظکنبن کل طمٌ ْج
ُ
َ گلہر اللراع
گلش ٌُراق سَ آس جٌِی ٹگ
َ طمؼ
تیڑٌُق ٌُلق میك اكش گسرف میك تہ ٹٌِی ٹگ
ُ
ُ
َ عٌُذ کَ ل ٹگس اللراع
رہرً رہرً زالی ٹگ
َ شٌم
َ تھ
ملٔس اؽ ہلٌُ تھٌ ىحشر دس گھڑي کہن
ؔ
جٌنَ ہیك يرنَ کل ہف ٌُملس ج ٹذش اللراع
٭٭٭٭٭
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ظبع ٌُصػىف خعني
اىوداع اىوداع اے
ِ
ظبع ٌُصػىف خعني
اىوداع اىوداع اے
ِ
اىوداع اىوداع اے ٌُصثىض ان ِور غني

اىوداع اىوداع اے فاٌة ان دل ان چني
ظبع ٌُصػىف خعني
اىوداع اىوداع اے
ِ
رسيئ ےن جـّاد نہـ ےھچ جاؤں ھچوں اباب وغَ
ظوں پسر ان خال ےھچ پوچٗـ ےس جو ٌصد و زن

نوِيس زابں يس جيئ ےن ٌںي نہوں شا ِٔ زٌَ
ّ
ےب کفَ ےب دفَ ٖاےئ رے شبری ےھچ

ُ
ِاك ىٹايو كافِيو ىيئ ےن وغَ ٌںي جاؤں ھچوں
ےھچ ٌُہار ٖاـھت ٌا ےن ھٹونصس ٌںي ھكاؤں ھچوں
ّ
راظخو ےھچ رار دار ٌںي جو ھكوال پاؤں ھچوں

ٖاـھت ٌا ےھچ رظَ  ،پاؤں ٌا زجنری ےھچ
دمشَ دیں بڑيي جو الؤس ٖوے
هكـ ےھچ نويئ
ِ
ٖاـھت

ٌا بامير ان زجنری هپْاؤں ٖوے

اْٖا هپيو ٌا ھتي ظيهْٕ ےن ٖٹاؤ ٖوے
ْ
ّ
ٌعْس شبری ےھچ
ےن َجالؤ ھج ا
ِ
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ْ
ريٍٕ ؤ َجالوا ےن اوے ےھچ ظخٍگص ٖوے
ُ
ىيٹ ىےسي ٌال ےن اظباب ےن زيور ٖوے
شام ين لگي ےن نوفٕ ٌا ٖعوں َدر َدر ٖوے
ُ
ُ
ْبٕ ٌصػىف ين ھبي ظوں ثـلسیص ےھچ
ن ِ
بٓت ٌُصثىض ين ُدٖايئ ظوِو
اباب جان
ِ
ْ
ُ
ظوں نےه ےھچ رسيئ ا زٖصاء ين جايئ ظْو
ْ
ُ
اپو الش ےن نفَ ٌںي ِنً ؟ ٌارا ھبايئ ظْو
ْ
َ
اي ايخ ! ےب رِداء اپين مهشری ےھچ
ُ
رسےئ ےھچ ُركـيّة ھك اباب ےن بالؤ ذرا
ےھچ اگص ھي ُِيْس ٌا جو اےنھ جاگؤ ذرا

ظيْٕ ِء خعني ين روشبو جو ظوُهگاؤ ذرا
ْ
ْ
اوات ِنً ُھتي ؟ اؤا ٌا ثأرری ےھچ

ْ

اے خعني ديھكو ا ظهيْٕ ِو اخوال جو
مشص ان غٌلچٕ ھكايئ ےن ےھچ زمخي اگل جو

ھچيين ىےسي اكِو ان گوٖص ھبي بس ِرصال جو
َ
مكعيين ٌا ھتيا  ،یخمي ےن اظری ےھچ
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جو نويئ ٌصيض ٖوےئ جو پاؤں دابوے ےھچ ظب
بڑيي الوي ےن هياں جو اےنھ هپْاوے ےھچ ظب
رظخٕ ٌا اگص ُرسےك جو ِد ّرس ىاگوے ےھچ ظب
ْ
ظو رػاء ھتيئ ھبال ھج ين ا جػض یص ےھچ
ُدُيا ٌا ھچپاوے ےھچ بامير يس مغ ين ررب
اٖو رش
زیَ اىػابسیَ ظاےھت ظوں نصے ےھچ ِ
روں ھبصس خعني ِو الوي ےن ِدھكاوے ےھچ رس
ْ
ُ
خال ا جويئ ےن خضن ٌا دىگری ےھچ

غابِسیَ جيارے ھبي مجَ ےن پاين ديھكخا
ْ
َ
َ
اُهھـ ٌا خعني ين جشْٕ دٖـاين ديھكخا
ْ
اپين چمش من اِعوں ين رساين ديھكخا
ْ
ْ
اج ھبي دايع ين اُهھـ ٌا ھي ُری ےھچ

زمخي پاؤں زیَ اىػابسیں ان ھتا ھت ين كمس
رانھےج اے رب جو ےنمه دیَ پص اثبت كسم

شأ ظيف دیَ ظاےھت نصےئي غابسیں ِو مغ
ْ
ْ
ُ
ا دغاء اج بط اے رب كسیص ےھچ
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ُ
ؔ ےن بالؤ ٖوے
زیَ اىػابسیَ ُخعايم
دايع ٌا ِغػص ين همم جيس ظوُهگاؤ ٖوے
ّ
جْة اىبليع ين زٌںي شأ ِدھكاؤ ٖوے
نعری ےھچ
راك ٖص ٌصض ٌ ،ا ھج ين ھك ِا ِ
٭٭٭٭٭
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آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب

آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب

ک ٹٌ آف ٌُف کـ تھٌ ٕکلٍ تھٌ جب كطق سَ
اتھٌشم جٌُذ لَ کس ٌُشكق کٍ اْجمق سَ
صلش شُؿ تھمؿ طق کس اشًـ کَ ضمق سَ
ُ
ل ٹـ جلٍ تھٌ گلٌُ گلصاش ینچیق سَ
آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب
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ُ
َ شٌتي غھمى
ٌُنل کٍ كم غمٌشي كم ا شک
غھملَ میك جٌُذ جیسٌ اؽ ینہٌ

مٹّا

ْخن

َ ضمق میك ػنخن
َ عذػ میك ملتٍ جیس
جیس
ٌُنل کَ رؿ کٌ ُکشا شبیر کٌ کلنخن
آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب

جٌنَ کٍ شٌف كم تھٌ آنَ کٍ نن ارا ہَ
ُ
تہجٌّ ٹٌ ہَ ًضکـ عہرم آس گ ٹٌ ہَ
ُ
ٓسرٔس میك سبھٌ کچي رکھ ٹٌ کٌ لٹُ ذکٌ ہَ

ضینب تہیك ہَ گلٌُ ٌُش ْد کسًُ ہَ
آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب
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اؽ رك تہر میك شٌشا

گلصق لٹا

جکٍ ہَ

َ غھ ٹٌ جکٍ ہَ
مٹّی میك جٌُذ ٌُشً ا ین

ِ

ُکشً رؿ ك جگس ہَ كم ضضف کھٌ جکٍ ہَ
اشًـ کل ْجٌ کس صلر کل و ٹٌ جکٍ ہَ

آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب
قٌطف کل شك جکٍ ہَ اکیر کل شك جکٍ ہَ
َ
ع ٹٌس جیس

ِمی ِرُ

لسکس کل شك جکٍ ہَ

َ غہ ٹذ اعظف اصغر کل شك جکٍ ہَ
ینہ
ٔس اینہٌء نل نن ہَ سركش کل شك جکٍ ہَ
آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب

5252

ُ
چ
غ
ى
ک
ٹ
ھی
َ
َ للؾ ھس
نن ضم ختٌ ہَ ر ھ ٹٌ نل گ
تیرب کَ جٌُذ نل نَ ضینب کہٌق غھ ٹٌۓ
ہيرام جٌنَ كالَ ہيرام کنلق نن آۓ
َ
کینل کل لَ گتٌ تھٌ آۓ ہیك شٌتي کین
آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب
َ كالٍ
کٌینلق نن جـ جکٍ ہَ تھمللق میك ُلن
َ میك ق ٹذي
اشًـ کٍ زطنبه نلق ریکھن
ِی ٹٌر ُؾ ہً ري دس نَ ٓصُذُّ کٍ
ضُذاق کھٌق کھٌق نن خنت کٍ شٌہزاري
آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب
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کس کس کل میك رکھٌلق ضمعٌت کسًُ کٍ
ّ
رشكق سَ ٔست ضضمٌ اكش ّ ٹلگلق کًتٍ
ُ
سجٌر ٌُ نلاق کٍ ًس ٹذ ارھر جًتٍ
ضہرا کَ ىزلَ کٍ نلشٌؽ صلق میك زكتٍ
آنَ کل نل كطق میك اب آ شہٌ ہَ ضینب
اہـ كطق سَ ل ٹکق سرمٌ شہٌ ہَ ضینب

٭٭٭٭٭
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دشف عزٓصك ٓس تف کسك آمٍ آمٍ آمٍ کہل
کسك

آمٍ

آمٍ

آمٍ

کہل

غف شیػ ریك کَ ٌُہف کسك

آمٍ

آمٍ

آمٍ

کہل

فرمٌف مللٍ ہَ صنخ ك اؼ ٹـ

کسٌُ ہَ اطہٌش نلد ك غلُـ

ٓس صلش ٓ ،س ضكش مٌتف کسك

آمٍ

کہل

ٓس رشر عٌلٍ قذش کٌ ّ ٹٌق

م
ك ٹـ کٌ من طر ہَ عٌػ ع ٹٌق

فرٌُف نن غف میك عٌلف کسك

کہل

د شف

ٓس تف

عزٓصك

آمٍ

آمٍ

آمٍ

آمٍ

آمٍ

ہیك ٓس ضمض نغرم آم

راعٌ دسیتٌ شیػ ریك شٌم

اطہٌش ظٌعت ہل نلق غف کسك

آمٍ

کہل

ع ٹٌس شٌنَ ک ٹٌ کس گسً

مللٍ کير تھٌمَ اب ہَ کھڑً

ٓسضف کسك

کہل

َ
ک ہن

اكْجٌ

كقٌء

کٌ

آمٍ

آمٍ

آمٍ

آمٍ

آمٍ
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صل نن خنجر نن تھمى ہمیك

ُ
اسکٌ الف جٌق سَ اكلٍ ہمیك

ٌُر كم سجذً کل ہر رـ کسك

آمٍ

نن ٌُر کسنَ شہل تف ؾركش

شٌ نع عٌلف ہَ ضضملق سَ صلش

ہر يرض ك غف کٌ يرہف کسك

آمٍ

کہل

شبیر کٌ غف ہَ خیر المعـ

شكد ع ٹٌرت ہَ نن رش اعـ

ّ
نن کٌـ سب سَ م قذـ کسك

کہل

سجذمء شبیر

کٍ نن رعٌء

کسنَ رعٌء نن سر ضف کسك

ؔ
شٌکس

ْجلٍ

ش بیر

ٓس

فرٌُف جٌنلق کل ینہف کسك

آمٍ
عٌلٍ
آمٍ

آمٍ

آمٍ

کہل

آمٍ

آمٍ

آمٍ
قذش
آمٍ

آمٍ
ہل

ٌُقٍ شذا
آمٍ

کہل

شیػ الہذي کٍ ینلٓس ٓس
آمٍ

*****

آمٍ

آمٍ

کہل
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اہـ خسـ کل ل ٹکس شبیر آ شہَ ہیك
اہـ خسـ کل ل ٹکس شبیر آ شہَ ہیك
اً کسًُ تیرً ٌُق مہمٌف آ شہَ ہیك
طَ کسنَ ہٌ و ٹٌضؿ نن کٌشكاف شٌہٌ
تہنجٌ صل کسًُ میك شبیر نَ عذا ري
تہرك تہیك ہف اّ ٹٌ ًسکق ّ ٹٌ شہَ ہیك
َ نل عٌضي ہَ ہَ گسا ضمیك ٓس
شٌنَ کن
ًظکیزم غھذ گ ٹٌ اكش ٌُتٍ تہٌ ضمیك ٓس
نن رُکي کس عو ریك آ ٔسم تہٌ شہَ ہیك
َ کَ رش سَ ضینب شكکس نن کہو شہٌ تھٌ
خیم
ُ
َ گٍ
نن نل صلاق کٍ منت عو سَ نن اتي شک
تھہرك ْجػ سَ ٌٌُُ کل ہف ًُ شہَ ہیك
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اُؾ تیر خسملو نَ عذ خیػ أسٌ مٌشا
َ سَ غھمٌُ لہل کٌ رھٌشا
نَ شیر کَ گل
گہلاشمء اجـ میك سركش شً شہَ ہیك
تھٌتٍ دصیق سَ ٌُق ضینب ْچھڑ نن جٌۓ
ُ
تھمى تھً ضمق نن یق میك اخش نن جٌۓ
نن ضمخ کس سبھٌ کَ رؿ تھر تھرا شہَ ہیك
َ
َ خیم
َ تھ
ع ٹٌس کل ن طر تھٌ آنَ لگ
َ
َ ْج
رؿ میك صلسٌ تھٌ نَ جذ ٌُتٍ ِی یی ٹگ
َ غھٌ شہَ ہیك
ل ٹکق سیف کَ ٌُرؿ نن کیس
ُ
اً طير اتي کو میرا اؽ کٌـ آخسي ہَ
کس للق رعٌئیك آخس ْحصش کٍ نن گھڑي ہَ
نن کہو کَ شٌم آخس سجذم ْجٌ شہَ ہیك
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ُ
ٔس اؽ تہٌ رعٌ کٍ ہَ اس ضٌُق کل عٌرت
مللٍ شہَ شًهت مللٍ شہَ شًهت
َ جٌ شہَ ہیك
ہف ہر رعٌ میك ایتٌ تہٌ مٌ ُگ
عرض عًـ ارتٍ عٌُذ ششیؼ کٍ ہَ
مللٍ کَ شٌتي ضٌُشت نیسٌ رلٍ تہٌ ہَ
َ دصیق اب کٍ قشهت ذگٌ شہَ ہیك
ر یک ھ
٭٭٭٭٭
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اہـ خسـ میك شكنَ کٍ رھلـ كاكًُ

اہـ خسـ میك شكنَ کٍ رھلـ كاكًُ
جل ٹٌ ہَ گھر جلتٌ ہَ ق ٹٌئیك

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ

ّ
م
ُ
َ ؼصلـ كاك ً
شكنَ ہیك سب ْج

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ

رٔش مذّنن

کٌ

تیري س ٹٌكً

ہَ

ضہرا تھنل غو ٹٌؽ
ُ
ینلم اصائیك جٌؽ

غھمصا

یق مٌ ًُكً

َ ہیك – كاكًُ
سر سَ شرائیك لین

َ ہیك – كاكًُ
َ سیمگس ر ین
طعن

کلتٍ تہیك ہَ سر ٓس كاشج

کسکل ٕکٌشً نن م طللـ كاكًُ

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ
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جٌق کل

شًكً غھٌتٍ اكٓس

ضہرا

كاق کل

ل ٹٌكً رھرتٍ تھبیر

مٌشً طير ہر ٌُش

غ
ّ
ھ
ْ
ُ
ٌُل ٹٌق یتٌ جٌ کٍ – كاك ً
َ ہیك صلف ہَ تہ ٹٌ
کٌف تھن

کٌ رلذاش

ُ
ت
اس ٓس اُزا اكش ھٌ ري – كاكًُ

ّ
م
َ ؼصلـ – كاكًُ
ٓشُّ ہیك ْج

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ

اُؾ جذشنن
َ
ج ٹک

َ
ج ٹک

رُّ نن کلتٍ

سرـ تھري سرمٌۓ

شككت

ہٌتي کشي ّ ٹذھلاۓ

شككت

غہتٌ ہَ کلنلـ آم ىحق – كاكًُ

ٌُضكۓ ضینب اكش شظق – كاكًُ

اكش علٍ کٍ

آح نن کیسٌ ہَ منسمـ  -كاكًُ

ّ یی ٹٌق

ضہرا

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ
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ضمۓ ضمیك ٓس شٌشً ٓساتٍ

شٌري نن آتٍ شاس

ع ٹذ اہللُُُُُُُُُُ کٍ

نلصي ہمٌشي آس

ُ
رلہق

کہتٌ

ُ
ل
ُ
ق ٹذ ہلتٍ اؽ سب کٍ ر ہق – كاك ً
ُ
شكتٍ ہَ ضینب جٌؽ اصا کس

ک
ھ
ٹ
ک
ُ
ل گ ٹٌ گ ٹٌ ٌُُذھٌ شظق – كاك ً
ُ ّ
ک
ّ ییتٌ ہَ سر اـ لنلـ – كاكًُ

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ

َ کلتٍ نن آكً
کلتٍ نن نل غھ
َ مق
دس ک

میك جیسٌ آكً

کلتٍ نن رنلً رار
ّ
ظلف کسً جًر

سب کل یبھٌٌُ اكینلق ٓس – كاكًُ

ري نن کسٌ کل اؽ جٌرش – كاكًُ

َ ہی ك
آم جل

لَ کَ خسـ کل لسکس ضمـ – كاكًُ

شٌـ کل سركش

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ
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کسُـ یق مٌ للث ىجٌ ہَ
ضمۓ سب

ٓسرٔس

کہتٌ ہَ

رٔش تھنل

ًسٌفر

ّ
ُ
ْجلق کل کلتٍ شكٌُ ہَ – كاك ً
ٌُنل

ّ ٹذشي کسً فرٌُر

اصغر جٌتٍ

ٓسٌُر

شف میك کلتٍ جٌق کھمٌُ ہَ – كاكًُ
ُ
ج
غھ ٹذا تیرا ٌُضؽ لٌمـ  -كاكًُ

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ

ُ
ُ
ک
ک
َ رؿ کل
اكش ر ھٌكً ر ھن
ُ
رکي مٌ س ٹٌكً ق ٹذي ّ ٹٌكً
طمؼ تہ ٹٌٌُ

عٌُذ کل – كاكًُ

یق میك ہَ َّ اكش تیڑٌُق تھٌشي

ٓسس نن کلتٍ کھٌۓ

ّ
ُ
ک
ج
ىکي ر ھٌ ًۓ

ُ
َ ہیك اشکل چیق نن رك – كاكًُ
ک ہن
کیسٌ ًُ میك ہَ م طللـ – كاكًُ

ہٌۓ مٌشا گ ٹٌ س ٹذ م طللـ كاكًُ

*****
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اہـ عزا

کسك غف

ییمٌش

ٌُنلاق کٌ

اہـ عزا

کسك غف

ییمٌش

ٌُنلاق کٌ

مٌتف کسك كم عٌُذ شٌىش

کٌشكاق کٌ

ق ٹذي ّ ٹٌ ہلا ہَ جؿ کل غھڑانَ كاى
کٌینلق نن جـ ذکٌ ہَ ُگشي ّ ٹٌنَ كاى

پر

صلش

کس لل مٌتف ْحس ٹذمء عہٌق کٌ
ٓشھ ٹٌ ہَ اُؾ رف میك صل اؽ ہزاش شکعت
معنلر دسکل کہو رً اً ّ ٹذگٍ کٍ ضینت
ْچي ٓس قذا قذا ہر قذسٌ ہَ آطمٌق کٌ

ع ٹٌس سَ ّ ٹذھٌ تھٌ ّ ٹٌضمق کل آس کیتٌ
سركش نَ نَ کسٌ میك تھٌمٌ کير ہَ ایتٌ
ىعو صل جٌؽ ٓس ہَ مللٍ کَ یگہ ٹٌق کٌ
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ُ
ریکھٌ ہَ رك تہر میك دس نَ اخشنَ گھر کل
ریکھٌ ہَ دس نَ ہٌۓ ىجٌش اؽ ُذش کل
و ٹذاق سَ ىنَ ىعو كم رلیر صلاق کٌ
م طللـ ٌٌُُ جٌق کٍ جٌلٍ ہلتٍ ہَ گلري
َ ہٌتھمق اصغر کٍ كیر کھمري
ٌٌُُ نَ ا ین
جلٌمـ جب غھذا تھٌ مؼصلـ نَ ضٌُق کٌ
مٌرش  ،تھمتھٌ  ،تہق سب شكتٍ ہَ سر ٓسھبن
ًس ٹذ جًتٍ دسکٍ ٔ ،شیر تھٌ دضکٌ غھی ٹٌ
کٌٌُ لػیك نَ سر صل م طللـ ٌٌُُ جٌق کٌ
ہٌتھمق میك ھبھکشي ہَ ٌُ ،لق میك تیڑٌُق ہَ
ینہف سیف سیف ہَ  ،ضُذاق کٍ سجی ٹٌق ہَ
اّ ٹٌ يرٕض ہَ اكش ہَ ركش امنجٌق کٌ
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م
َ
نَ قیع ك نَ جٌرش س ٹذاینلق کل ر یکھ
ُ
ک
َ
اس ٓس سیف شیر کٍ عٌُذ مہٌش ھینج
ک ٹٌ جٌؿ ہَ اشیر ك ىجٌش شٌشٌُق کٌ
َ کہیك صل ٌض طر
َ جب ِیبھ
َ ٕکٌ لن
کٌ ین
ُ
ّ
ہَ ہَ سیف کَ رشً مٌشً اسَ سیمگس
ُ
اشکل امٌق تہیك ہَ صل ہَ شیب امٌق کٌ
ییمٌش کسًُ نَ

صل ایتٌ آیکھمق ریکھٌ

كہٌ س ٹٌ شہَ ہیك

ٓسہٌف ریق مللٍ

ىحشر ّ ٹٌ نن کنلق کس ہل مٌتف ك نعٌق کٌ
ٌُقٍ شہَ ہنیضو ضیق الع ٹٌ کَ م طہر
م
ہ
ع
ه
ـ ا ـ عزاء کَ ٓسكش
عٌلٍ قذش
نن شٌم کٍ ب قٌء ہَ م طللب رك عہٌق کٌ
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نَ رـ میك تھمُؾ رً رـ شبیر کٌ نن مٌتف
ؔ س ٹٌییگٌ ک ٹٌ ہمکل عہٌق کٌ اب غف
شٌکس
مـ جٌییگٌ

صل

عذًو
*****

ییمٌش ٌُنلاق کٌ
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اكىر علٍ ّ ٹٌسٌ ہَ رشٌُ کَ

ک ٹٌشً

اكىر علٍ ّ ٹٌسٌ ہَ رشٌُ کَ

ک ٹٌشً

نَ چیق ہَ فرركس میك کلٓس کَ تھٌ رھٌشً

اً رشٌُ تیرً ٌُس ک ٹٌ ٌُتٍ کٍ کمٌ تھٌ

ت
ت
ک ٹٌ صلػ سَ ملچیك تیري شٌجـ نن ھمٌ ھٌ
ُ
ّ ٹٌسَ ہٌ شہَ شٌم کَ مؼصلـ رىشً

ع ٹٌس نَ ٌُتٍ تیرا ک ٹٌ مبن سَ لگٌٌُ
ک ٹٌ ٌُتٍ

تیرا

ّ ٹٌسٌ

ظکنبن کل ًٌُُ

ُ
ک ٹٌ شٌف ک ٹٌ کس گسً ج ٹذش کَ رىشً
ٌٌُُ سَ نن اکیر کَ كم ٌُتٍ کَ

َ
ُگل ِے تھ

َ
َ كم ّ ٹٌسَ نل تہیك تھ
َ کَ ظلیگٌش تھ
ش ین
َ اکیر کَ اشٌشً
شبیر کل معللـ تھ
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َ اکیر شہَ ّ ٹٌسَ
اً رشٌُ تیرً شٌ من
اكش تیزم جگس ٓس لگٌ ہف سکـ یتٌ کَ
َ رھٌشً
َ لگ
اكش صلف ییمیر کَ كم تہن
اً رشٌُ ّ ٹٌ اصغر

مؼصلـ جب آٌُ

ُ
ت
َ اتہیك ٌُتٍ ھٌ ًٌُُ
ک ٹٌ تیر سَ تہل
ک ٹٌ ّ ٹٌسَ ہٌ شبیر کَ ہٌتھمق نن شذھٌشً
َ مللٍ
جب ىعوء نَ شیر تھٌ اكش ینہٌ تھ

کلفَ کل ن طر جٌتٍ تھٌ ٌُ ضمۓ مذّنن
اً ٌٌُُ اً ٌٌُُ شیل شبیر

ٕکٌشً

َ عو ریك نَ
اً رشٌُ س ْخ ہلنَ سَ تہل
ٍّ طير سَ فرمٌٌُ تھٌ ٌُتٍ نل ًُ رً
َ ٓشنَ تیرً رھٌشً
َ کَ لین
ک ٹٌ دسؾ گل
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سجذً میك صل خنجر جً كم طير کٌ نلتھٌ
ضمکھٌ

ہٌ گً کِ گ ٹٌ تہ ٹٌ شہٌ رشٌُ

َ اہلل کَ ّ ٹٌشً
ّ ٹٌسَ ہٌ قذا ہل گن
جٌہَ نل شكاق ضـ ضـ ك ٔسییف کسً صل
ت کٍ ص قٌعت مگس ّ ٹٌشي تھٌ اتہیك کل
ام ّ ُ
َ شٌشً
سر رً کَ گ ٹٌہلق کل ْحسٌ گن
رشٌُۓ كعٌجت ہَ نن ٓسہٌف ہذي عو
اس طرد سَ شیراب نن کسنَ ہیك ّ ٹٌق سَ
آیکھمق میك طمٌنَ ہیك كم کسُـ کَ ن طٌشً
َ نل عہٌق میك ہلۓ نن ضـ ضـ ك کلٓس
ا ین
ُ
نن القت شیػ الہذي اكش مٌتف سركش
ؔلٍ تہٌ ىحشر کَ غہٌشً
ہَ تیرً جمٌ
*****
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آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك
شاکٍ ركش شضمؿ ہٌۓ ضمیق ٓس گسا
قٌطمه کَ ىؿ کٌ رھلة میك ىعو ٓشا
شكتٍ تھٌ جلقت سبھٌ رُکي کَ نن مٌخسا
شكض نن جٌلیسماق اس

طرد نلشا ہلا

آح عو ریق کٌ مؤمنل عہلف

کسیك

آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك

َ
ىضبن شبیر ٓس گھمصً ركصاۓ گن
عٌُذ

ییمٌش

کل

ق ٹذي

َ
گن
ّ ٹٌۓ

َ
اہـ خسـ کَ سبھٌ خیمیك جًۓ گن
َ
شکي کَ غہ ٹذكق کَ سر تیزً اتھٌۓ گن
ہٌۓ عػب ک ٹٌ ہلا آل سبھٌ غف کسیك
آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك
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ضینب ك کلنلـ کَ سر نن تہیك ہَ شراء
سرـ سَ غھک ٹٌ تھٌ سر ٌُللق سَ رھٌّ ٹٌ ہلا
غ
سر سَ جٌرش ھیتٌ کٌف سَ گلہر غھی ٹٌ
طير ظکنبن اكٓس ظلف

کل

زھٌٌُ

شہٌ

اہـ خسـ رُکي کس شٌم کٌ مٌتف کسیك
آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك

کسًُ سَ شٌـ ُؾ کس طرد ّ ٹذؿ جً
َ ضضملق سَ صلش إٓکٌ سر تھٌ کھً
ٌُلق تھ
ہٌتھمق میك ض جْیر تھٌ طمؼ سَ تھٌشي گً
َ ضیق الع ٹٌ گسـ تھٌ رست ًُ
َ تھ
جلن
َ شٌم كم صل شہٌ عٌلف کسیك
ق ٹذي ین
آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك
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شاس و ٹٌشؽ دصیق طست میك شکھٌ گ ٹٌ
اكش ٓصُذ

لػیك ْخت ٓس ِیبھٌ ہلا

ہٌتي میك ل ٹکس عضٌ ہلینلق ٓس شکھ ٹٌ شہٌ
َ ٌٌُُ نَ نلعو رٌُ
ہٌۓ كم صلکٌ دس
اس نن عػب ک ٹٌ ہلا ضمؾ ہف ٌُہف کسیك
آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك

آۓ ہیك سب اِی ٹٌء اكش یتٌ ٌضطفٌ
آۓ ہیك مللٍ علٍ صل ہیك كلٍ يرٕضٌ
آتٍ ہَ خیر

الیسٌ

اكش دصق ىجیتٌ

آٔسمق تہٌ کس سبھٌ کسنَ ہیك آم ك ٕکٌ

آل اً اہـ كى آیکھمق کل ہف تف کسیك
آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك
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َ صل ہَ امٌـ وتیك
اس ٓس ٕکٌ کنجین
َ صل ہَ ھمٌـ یمیك
اس ٓس ٕکٌ کنجین
َ صل ہَ كلٍ امیك
اس ٓس ٕکٌ کنجین
قٌطمه خیر الیسٌ کٌ تھٌ صل ِی ٹٌ ب لیك
مؤوتیك آم ك ٕکٌ ہر گھڑي ہر رـ کسیك
آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك

آؿ یتٌ کَ اكٓس شب کٌ عللت ك شًـ
َ شیب ہل گتٌ نعهت اللو یمٌـ
ج ٹک
س ٹذ الطہذاء دصیق خیکٌ ہَ اعلٍ م قٌـ
ہلتٍ ہَ ٌُضؿ عہٌق شضوتیك ہر صنخ ك شٌـ

شكضبن شبیر

ٓس سر کل سبھٌ ضف کسیك

آل عو ریق کٌ صلش سَ مٌتف کسیك

5222

آقٌ نن شیػ ریك  ،ریق کٌ شل طٌف ہَ
ٌٍُّ طنب ضمٌق ریق کٍ ٓسہٌف ہَ
ٓسہٌف ریك مللٍ کَ نن ىؿ جگس جٌف ہَ
جٌلظ ریق جذا  ،جٌلظ

فرآف ہَ

ج ٹکٍ ش قٌظت جذا ہر گھڑي ہر رـ کسیك
آل دسیتٌ سبھٌ

َ رعٌ ہف کسیك
مل ک

*****
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آل عزاراشكق آل شبیر کٌ غف کسیك عزٓصكق شبیر کٌ غف کسیك
کسیك

عزٓصكق شبیر کٌ غف کسیك

آل

عزاراشكق

آل

شبیر

کٌ

غف

خصف ك ب قٌء کٍ ىجلس ہیك نن ػٌ تھر کَ مٌتف کسیك

عزٓصكق شبیر کٌ غف کسیك

ریك کٍ ب قٌء کٍ جٌطر دس نَ فرٌُف گھر کس رٌُ
کشُـ صلاق اکیر رً رٌُ اكش مؼصلـ اصغر رٌُ

ُ
ط
اس شٌم م للـ کَ غف میك کنلق کس نن ہف غف کسیك

عزٓصكق شبیر کٌ غف کسیك

ًسؾ ظکنبن تھر کس للنَ رشٌُ سَ جب ع ٹٌس
ٌُتٍ تہٌ نن ًسؾ سَ ٍّ ُؾ نلتٍ تہیك تھٌ آس
جب ُؾ ُذف میك ہیك ولت اكش ہٌتھمق میك ہیك رـ کسیك

عزٓصكق عٌضي کٌ مٌتف کسیك

اکیر صلاق ہف سکـ ییمیر نَ عو سَ مٌُگٍ شضا
َ شضا ركق ِی ٹٌ ہل تف نل تیري کٍ میري ععٌء
کیس
جب ُؾ لہل کٍ ہَ نلُذ یق میك رلیر کٌ مٌتف کسیك

عزٓصكق اکیر کٌ مٌتف کسیك
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َ نَ چیق
َ ىجٌہذ غھملَ سَ شف میك جٌنَ کل تھ
ینہ
َ صلر دصیق
َ ل ٹکس گن
حىنلش ہل کس ہٌتھمق نن ا ین

ُ
اس ط قـ سش مٌم کٌ مٌتف نن دشف ٓس تف کسیك

عزٓصكق اصغر کٌ مٌتف کسیك

َ
كقُ عؾر سجذً میك غھکٌ سر ریق ارا کس رٌُ
طير لػیك نَ شاس و ٹٌشؽ یق سَ جذا کس رٌُ
ُ
شكتٍ ہَ دس نن شٌشي جذاتٍ ہف اس کٌ مٌتف کسیك عزٓصكق شبیر کٌ غف کسیك
سکس

غف

شبیر

سَ ایتٌ رّ ٹٌ

کسً آٌُر

م
ٌُ شب نل میرً مللٍ هعـ آقٌ کل شکھ ٹٌ شٌر
َ رعٌء نن اكش اّ ٹٌ سر ضف کسیك
آل جذا سَ مٌ ُگ

عزٓصكق شبیر کٌ غف کسیك

ؔ کٍ ٌُ شب نن رعٌء ہَ رف كم س ٹٌتٍ رکھٌ
كیركض
ہيرام مللٍ شیػ الہذي کَ ہف جٌئیك کسب ك ًُء
َ نن عزـ ىجکف کسیك
جب ُؾ ہَ جٌق مٌتف نن کس ّ ٹگ
*****

عزٓصكق شبیر کٌ غف کسیك
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آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ  ،آ ٍم قٌٓ ٍم کہو کَ مٌتف کسك دسی ٹٌ

تھٌتٍ کل شف میك شکي کَ  ،اب جٌ شہٌ ہَ ضینب
آخس شًـ تھٌتٍ  ،نن ٓشه شہٌ ہَ ضینب
ىسَ سَ تھٌتٍ کٍ آم  ،لیتٌ ہلتٍ ہَ ضینب
سر کِ گ ٹٌ ہَ رُکي کَ  ،شكتٍ ہلتٍ ہَ ضینب
آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ
کہتٌ ہَ تھٌتٍ ریکھم  ،کَ میك ہلق نَ شراء اب
نن ظٌلمل نَ ظلف سَ کھمى ہَ سر میرا اب
ظلف ك سیف ٌغینت  ،کٌ تہٌص نلث ٓشا اب
ہف نَکسم کٌ ہٌتٍ  ،ک ٹٌ جٌؿ ہلاؔٓسا اب
آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ
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گسـ ہلا نَ ٌٌُُ  ،کٍ كاصي کل جًتٍ
ّ
ّ
ْجل کَ ہٌتي نن شسٌ
ًس ٹذ

ضكش سَ ّ ٹذھٌتٍ

غمٌمى عٌُذ  ،کٍ للث گتٌ غھی ٹٌتٍ

َ میك آکَ رطمق ٌُ ،عٌ نَ آؾ لگٌتٍ
خیم
آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ
ركلہق ظکنبن کہتٌ  ،ہَ ركلَ کلًُؔل
َ کٌ کلتٍ رکھٌل
عہرا میرً ّ ٹٌشً  ،رك لہ
ش
َ کل آة اتھٌل
ٌٌُُ یبھـ کَ میرً  ،رك لہ
َ کٍ شٌري کَ کیڑً کٌ کَق ّ ٹٌل
رك لہ
آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ

ت
ھ
شٌـ طرػ ہمیك نل ظٌلف نن نج شہٌ ہَ
اكینلق نن ّ ٹگٍ ِیبي کَ  ،ہف کل یبھٌ شہٌ ہَ
ضیق الع ٹٌء کل طمؼ  ،تھٌشي تہ ٹٌ شہٌ ہَ

ؔ
ک
ھ
ج
َ ٌُ ،لق ً شہٌ ہَ
ل
تیڑي تہ ٹٌ کَ

5222

ت
ہ
رشٌُش میك ٓصُذ کٌ  ،قٌقلو نح

گ ٹٌ ہَ

ْخت ٓس ٓصُذ ِیبھٌ  ،كم کیسٌ نَ ج ٹٌء ہَ
شاس الحصیق طست میك  ،نَ سرمل نَ شکھٌ ہَ
ہلینل نن عو کَ ظٌلف لکشي سَ مٌش شہٌ ہَ
آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ
ضیق الع ٹٌء ق ٹـ ہل  ،ظٌلف نن کہو شہٌ ہَ
ضینب تہق کھڑي ہل  ،گتٌ ینح میك آص ک ٹٌ ہَ
َ ق ٹـ
َ ىچھ
تہل

کس

َ کہٌ ہَ
رك آ ین

ُ
ضینب کٌ شعب رُکي کَ  ،نن ق ٹـ کس سکٌ ہَ
آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ
َ مذّنن عٌُذ شٌتي میك لَ خسـ کل
تہنج
زطبن ٓشھٌ

س ٹٌٌُ

َ ظلف کل
َ غہ
 ،کیس

َ نن کلتٍ  ،کسُـ کَ نن الف کل
تھمؿ شک
شکھٌ دصیق نَ اكْجٌ اشًـ کَ علف کل
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ٌٌُُ کٍ ضٌُشت کس کَ  ،کٍ عرض ریکھم ٌٌُُ
مٌشا ہَ صلب ىچھکل  ،ظٌلف نَ ریکھم ٌٌُُ
ّ
رشً لگٌۓ

َ ِ ،یبي نن ریکھم ٌٌُُ
کیس

َ ہیك ریکھم ٌٌُُ
آیکھمق سَ صلق کَ آ ٔسمق تہن
آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ
ٌٌُُ غہ ٹذ ہلۓ ہیك  ،آٌُ ہلق غھمص کَ اُکل
ٌٌُُ نَ عرض ک ٹٌ ہَ  ٌٌُُ ،شًـ یمکل
ک ٹٌ جٌؿ ہلا خسـ کٌ  ،ریکھم اً ٌٌُُ سب کل
َ گھر کل
کسُـ کٍ ٌُریك لَ کَ  ،جٌلق میك کیس
آل عزٓصك آل  ،مٌتف کسك دسی ٹٌ
ٌُقٍ شہَ

م

هعـ  ،آقٌ صل سك العًء ہَ

سب مؤوتیك کٍ جٌئیك  ،نن شٌم ٓس قذاء ہَ
َ نن عو کٍ خنہت  ،سَ طیتٌ س ٹٌء ہَ
جم ک
ؔیك کٍ نن رعٌء ہَ
َ راتف  ،شیر
عللات ٓش ھک
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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م
ك ٹـ سَ آ شہٌ ہَ شذا آل قٌطمه
م
ك ٹـ سَ آ شہٌ ہَ شذا آل قٌطمه
َ کٌ کِ شہٌ ہَ گً آل قٌطمه
ِین
کستٍ ہَ ِیتٌ آم ك ٕکٌ آل قٌطمه
َ تھٌتٍ کل ہٌتھم سَ کھم رٌُ
ع ٹٌس جیس
ٌُضكق ک ٹٌ کَ شف میك گسً كاٌؼ یی ٹٌ
َ میك ىجٌ آم ك ٕکٌ آل قٌطمه
خیم
اتھٌشم شٌؿ كاى تھٌ ہف سکـ ٌضطفٌ
َ میك آ لگٌ
تیزم کسٌ لػیق کٌ شین
ضضمٌ تھٌ عو کٌ ىؿ ہلا آل قٌطمه
َ كقُ میك شٌري شجٌتٍ ہَ
سركش نَ کیس
شٌري نل شٌري صلف کٍ مہ ٹذي لگٌتٍ ہَ
ُ
رلہٌ کٍ ىش ٓس ہَ ٕکٌ

آل قٌطمه
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َ
غلف ك دمحم لَ کس شضا شف کل جـ ر ین
َ
مٌملق ٓس ایتٌ جٌف کٍ ٌُضي لگٌ جک
َ سَ لگٌ آل قٌطمه
َ کل لل گل
ِین

َ سَ شیر صلاش کل ٌُتٍ نن مـ سکٌ
ینہ
َ ٌُة کَ ہٌتھم نن ير گ ٹٌ
ّ ٹٌشٌ ہٌ ا ین
مؼصلـ کل لجذ

میك شً آل قٌطمه

َ سَ آ کَ لگٌ لل دصیق کل
آل گل
آغلش میك غھ ٹٌ کَ ْجٌلل دصیق کل
ہلنَ لگٌ ہَ دشر

ّ ٹٌ

آل قٌطمه

ّ ٹٌشٌ ہَ ئیق شكض سَ فرضُذ يرٕضٌ
ضضملق سَ صلش صلش ہَ رلی ٹذ ٌضطفٌ
کلتٍ تہیك ہَ تہر جذا

آل قٌطمه
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کہو رك یتٌ سَ آ کَ نلاسَ کٍ لَ خیر
ًضکـ کسٌ سَ کہو رك کَ ًضکـ میك ہَ ٔشر
ہل جٌۓ نن سر یق سَ جذا آل قٌطمه
َ ٓس طير کٍ طًشیر آ گتٌ
عو کَ گل
َ
گھیرا کَ رش نن ضینب رلگیر آ گتٌ
آل

مذر

کل

تہر

جذا

آل قٌطمه

ضانلق کل سر نن شکي رك غہٌرت کٌ كقُ ہَ
ُلتٌ ہَ کٌّ ٹٌت ق ٹٌهت کٌ كقُ ہَ
َ
خنجر گل

َ
نن جلن

لگٌ

آل قٌطمه

تیزً ٓس سر دصیق کٌ ضینب تھٌ نَ شرا
َ
شك شك ظکنبن کہتٌ تھٌ مٌشك نن اصك ٹٌ
ُ
سر سَ ہمٌشا شٌنن اتھٌ آل قٌطمه
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َ
م طللـ نن دصیق ٓس شكنَ ہٌ جٌِی ٹگ
َ
مٌتف میك ایتٌ جٌف تھٌ کھمنَ ہٌ جٌِی ٹگ
عذفَ دصیق کس لل ع طٌ
*****

آل قٌطمه
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َ مٌتف
آل ملک

َ مٌتف
آل ملک
دشف تھٌ

کسیك شٌم غہ ٹذ کسًُء کٌ

کسیك شٌم غہ ٹذ کسًُء کٌ

َ
ا ُک

غف

میك تف

کسیك

َ مٌتف کسیك
شكٌُ ہَ دسکل شٌشا ضمٌنن  ,آل ملک
َ
اهت جذ کل ْجٌنَ کسًُء میك آۓ تھ
َ
َ غھمنَ غھمنَ ْجلق کل تھٌ ىۓ تھ
شٌتي ا ین
َ مٌتف کسیك
عٌجب نلكیر کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک
َ صل ٌُتٍ نن مہمٌق کل رً
َ تھ
میزٌُق كم کیس
َ
َ نَ ز طٌء نن نَ كقٌء کلقٍ کین
ظلف کیس
َ مٌتف کسیك
عٌجب ب قذٓس کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک
عٌٓس ك شٌکس نَ ریکھٌ ذؾرن شبیر شٌ
عذمَ نن عذمَ غہیك شکلم مگس نن ک ٹٌ
َ مٌتف کسیك
صیر کٍ ٕصلٓس کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک
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شٌري کٍ ایق دصق کٍ کسًُء میك شٌم نَ
َ
مہ ٹذي کَ ُذلَ لہل ركلہٌ کَ ہٌتھمق ٓس لگ
َ مٌتف کسیك
ركلہٌ كم رلگیر  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک
ُ
َ
شٌم کٌ ٌُضكق صل تھٌ اس تھٌتٍ کَ ٌُضكق کن
َ
گھمصً سَ عٌضي گسً جٌؽ نن ٌُتٍ تہ
َ مٌتف کسیك
ٌُضكۓ شبیر کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک
تیڑي کٌ صل آسرا تھٌ ِی ٹٌ كم يرنَ جً
َ اكىر كالل جٌؿ
ضم جین

ک ٹٌ ہل ٌُة کٌ

َ مٌتف کسیك
ٌُة کٍ ب قذٓس کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک

َ میك ٓسغھٌ لگٍ
دس گھڑي کشُـ صلاق کَ شین
َ کٍ
صلر عو م طللـ نَ منت اتھٌتٍ ِین
َ مٌتف کسیك
اکیر رلگیر کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک

5225

ّ
َ کل لگٌ گسرف نن تیر
َ کَ تھٌ ْج
غي مہین
ّ ٹٌشٌ ہٌ اصغر شذھٌشا شكۓ عو نَ ن عیر
َ مٌتف کسیك
اصغر نَ شیر کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک
اس دصیق شٌم نن عذًو کسك اً ضاّ ٹٌق
آخسي سجذً میك تھٌ عو نَ ک ٹٌ اهت کل ٌُر
َ مٌتف کسیك
شٌم علف گیر کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک

طير نَُؔ
َ نن تھیر ري نلتھٌ غھري
َ گل
ظک ھ
َ لگٍ
آطمٌق نن ضمش اتھٌ اكش ضمیك ہلن
َ مٌتف کسیك
نَ ز طٌء رلگیر کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک

ؼ کمیر نن ہٌ رعٌء
کسٌُ تھٌ ہر رـ ششیؔ
َ نل ہل لٍ میري تہٌ عذاء
جٌق اگس ٕکل
َ مٌتف کسیك
عٌجب ب قذٓس کٌ  ،ذؾرن شبیر کٌ  ،آل ملک
*****
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اً اہـ مذّنن ضہراء کٌ للٌُ گھر
اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

اً اہـ مذّنن ضہراء کٌ للٌُ گھر
ّ
َ شك کس
سجٌر خصیك نلق فرمٌنَ تھ

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

کس طرد س ٹٌلق شكرار ٌغینت

عٌضمش کٌ رف تھٌ ٌُ شكض ق ٹٌهت

عو شكض سَ ّ ٹٌسٌ تھٌ آؿ ییمیر

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

ع ٹٌس نن نلنَ صل طهت سَ اعذاء

غ
َ مبن ھلتٌ ہلا شٌشا
رك ہٌتي کن

عذفَ ہلا آخس کل ٌُضكنَ سركش

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

ن طر کل

ظٌلف نَ س ٹٌق مٌشي لخت جگس کل

َ ٌٌُُ کہ ٹٌ تھٌ نلق اکیر
جلذ آ ین

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

غھٌٌُ تھٌ ُذش کَ آیکھمق میك اُذھیرا

َ صل ٔشر کَ ىسَ نن نل ریکھٌ
تہنج

رـ نلص شہٌ ہَ ہف سکـ ییمیر

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

اؽ ینہٌ ىجٌہذ و ٹذاق میك شذھٌشا

نَ شضف سیمگس نَ تیر صل مٌشا

گلري میك ُذش کٍ ٓشٌُ ہَ كم اصغر

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

اتھٌشم ٓسس كالَ نلش
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ریکھٌ کو نن م طرن تھٌ آٌُ ضمیك ٓس

َ صلق تھیکٌ صل قلؾ ٓس
ُِجُل ّ ُو میك لین
مَو انلش

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

َ میك كراع کٌ کہراـ کہلق ک ٹٌ
خیم

مٌتف کٌ خسـ میك اؽ دشر ّ ٹٌ تھٌ

ہَ ٌُر شًـ آخس کٌ كم من طر

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

ّ ٹٌشك کَ الف سَ رؿ ٓس اتھٌ ٌُضم

یق صلش ضمیك ٓس تھٌ عرش کٌ ٌُشا

کلتٍ یبھر

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

آخس کل کہلق ک ٹٌ كم آخسي سجذم

َ تھٌ کلمن تھٌ رعٌء کٌ
خنجر کَ ُل

تھٌ ٌٌُُ کٌ سیمگس

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

رغلن کَ مذّنن کَ آح ہیك مللٍ

ّ
سجٌر کَ م طہر نن شیػ ریك آقٌ

َ آل نن ئیق ٓس
ٓسشٌ اتہیك ر ین

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

ہَ نلظن نعٌق سَ آٌُر مذّنن

َ میك ہَ جی ٹٌ
ہَ اشؾ شكاق نل جین

َ مٌتف سركش
ؔ تہیك تھملی ٹگ
شٌکس

اً اہـ مذّنن ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر

مللٍ نَ ّ ٹٌتٍ كیر

ظٌلف کلتٍ تھٌى مٌشً

سر کٌث شہٌ

*****
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اً ٓسُذً سکس کسُـ کٍ س ٹٌ
اً ٓسُذً سکس کسُـ کٍ س ٹٌ

جٌؿ

ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ تھٌ م طللـ كم

الع طش کہو کس عذا رّ ٹٌ تھٌ كم

جب تھراٌُ تھٌ ضٌُق ہلینلق نن كم

ّ ٹٌس کَ مٌشً كم

َیلمَال

آ ؾ جب ٓسشٌ شہٌ تھٌ آطمٌق

َ
تھ

نلنَ جب آیکھمق سَ ریکھٌ نن طمٌ

جٌ کَ تھر ہيراہنلق سَ نن کہٌ

َ لگٌ
نلق ٓسُذم رشر سَ کہن
ہَ كہٌق آقُ میك ایق قٌطمه

َ اس جگو
تف رشخنلق نن ہل ِیبھ
ُ
گھمِّ ٌُتٍ کٌ تہیك اشکل مِال

ُ
گ
اس ھڑي شٌشً ٓسُذكق نَ کہٌ

ب
ج
کس طرد ہف ّ ٹٌس عو کٍ رً ھاُ

ہٌتي کٍ نعهت تھٌ گس رّ ٹٌ جذا

کچي

شبیر

ضمیق

َ ہل شبیر
کیس

ّ ٹٌسَ کٌ ّ ٹٌ

َ
کیس

گسـ نن شٌم عہٌق

کٍ جذهت اراء
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ُ
اس ٓسُذً نَ کہٌ

صل ْح میك ٌُتٍ نن لَ کَ تہر کٌ

کٌ

ہل لَ نَ تھر تہر سَ ٌُتٍ تھٌشا

عرض کٍ مللٍ ٓسُذً آنَ ہیك

صؼ حىنت کٌ یبھٌنَ آنَ ہیك

صل ْح میك ٌُتٍ کَ م طرً ىنَ ہیك

ْحسم نن جذهت کٍ نعهت اً غہٌ

گ ٹٌ قلب دصیق ایق علٍ

ُ
َ اس گھڑي
ینچیق تھٌ خصف میك تھ

نَ ضٌُنلق نَ صل جذهت عرض کٍ

غہٌ نل لَ ک ٹٌ میك اُکل رك ق خصاء

ٔس ٹگٍ میري ْچھٌنَ آنَ ہیك
ُ
ظلف اهت نَ مگس نن زھٌنَ ہیك

تھر کَ م طرً آب کَ نن ىنَ ہیك
َ
َ
ہ
مٌش زالَ ٔضبن ا ـ ك افرٌُء

َ ینلق
اً ٓسُذك ق ٌُتٍ میك کیس

جٌؿ ک ٹٌ میك ایتٌ عرُّ کٌ کہلق

غف ضرم تھر

َ جل ؼ
ٓس کس ّ ٹگ

تھر

ہف

شبیر

ّ
میرً ّ ٹٌسَ ْجل کٌ ٕکً ہَ صلق

َ میك سب آؿ ع ٹٌ
ّ ٹٌسٌ ہیك خیم
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نل صلاق

میرا

اُؾ تھٌ ْخ ّن میرا

ٓشّ ٹٌ

ہٌ

شہٌ

غي مٌم کٌ

ُ
ش
اُؾ م طرم تھٌ نن ا کل رً سکٌ
ُ
َ جلؼ نن اشکل لگٌ
تیر ضم کھ

ُ
گ
اس ھڑي تھمکس لگٌتٍ طير نَ

اكش غھري نلتھٌ

کٍ رعٌء سجذً میك جٌکَ شٌم نَ

طير نَ یق سَ ک ٹٌ سر کل جذا

ُ
شیػ الہذي

عرض کسٌُ ہَ نن ٓسعو اشکل ق کٌ

ؔلٍ
ہَ جمٌ

جٌرـ

ہل کَ صلش اً مللٍ کسٌُ تف رعٌء

مٌتف

٭٭٭٭٭

شبیر

جًتٍ جلؼ نن

میك ہل جٌق قذاء
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َ
اً دصیق تیرً مٌتف میك قذاء نن جٌق کس ّ ٹگ

َ
اً دصیق تیرً مٌتف میك قذاء نن جٌق کس ّ ٹگ
َ
نن شہَ گٍ شٌٔس جب ُؾ تیرا غف كقٌء کس ّ ٹگ
ُ
ہَ یتٌ کٌ ولؿ غف میك تیرً شكنَ ٌُ شىنَ
ٌُ ٔشر كم شك نَ جیسٌ ہٌ سکـ ا گس ّ ٹٌنَ
ُ
َ
َ شب ع طٌء کس ّ ٹگ
ہلتٍ آتي اشکل خنت دس

ہَ عخب نن غف کٌ من طر کو ہَ جٌؽ ٓس ٓسارش
ہَ جذا ُذف سَ ٌُضك كم ٓشة شہٌ ہَ ٌض طر
َ
نن جذاتٍ کس طرد سَ عَو أس ك جٌق غہی ٹگ
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ٓشً صیر کٌ ہَ لىخن ہَ صلاق ٔشر کٌ ىعو
کہٌ عو نَ کلف ہَ صل ہمیك آ کَ رً رىشٌ
َ
ک ٹٌ ّ ٹٌ تھٌ کسًُ میك ہمیك راغ نن ملی ٹگ
ُ
كہٌق غھمى جٌلٍ غھمصا تہٌق كیر میك اٌُشا
َ ظٌلملق نَ مٌشا
میرً ہٌتھم ق نن ہٌ اصغر ْچھ
َ
نن ّ ٹٌ رك جٌ کَ ٌُنل سَ دصیق ک ٹٌ کہی ٹگ

َ تیر ہر طرػ سَ ہَ لہل کٌ ّ ٹٌشٌ لسکس
جل
کہٌ عو نَ جب ِیسٌتٍ نن لگٌ تھٌ شف میك یبھر
َ
نلق ہٌ دشر میك دمحم سَ لہل میك ٓس ملی ٹگ
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َ نلتھٌ طير خنجر ہَ خشھٌ كم شٌم ریك ٓس
لین
ُ
َگٌ تیرا خنجر
کہٌ عو نَ اتي تہٌق سَ نن جل
َ
نل جًٌُ ییغ سجذً میك صل ہف رعٌء کس ّ ٹگ

َ مللٍ
اً دصیق تیرا ادسٌق نن تھمى ظکی ٹگ
ٌُ غير کسً صل مٌتف نن ہل صؼ اراء ت مہٌشا
َ
تیرا ٌُـ لَ کَ آٔسمق نلق شذا شكاق کس ّ ٹگ
َ
َ
رش شٌم شیػ ریك سَ ہَ ہر اؽ يرار ٌٌُُ
نن دسیتٌ آس ٹٌق ہَ تہیك جٌلٍ کلتٍ جٌٌُ
َ
َ ع طٌء کس ّ ٹگ
ؔلٍ نن ْچھ
صل تھٌ مٌیگیگٌ جمٌ
٭٭٭٭٭
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اً سر کل ک ٹٌنَ كالَ اً گھر

ُلٹاےن

كالَ

اً سر کل ک ٹٌنَ كالَ اً گھر

ُلٹاےن

كالَ

شكییگٌ ْچھکل ضمٌنن  ،اً سر کل ک ٹٌنَ كالَ

ٌٌُُ کَ ریك کل ْجٌنَ آٌُ تھٌ جٌف ییمیر
اؽ عزـ غہٌرت لَ کس آٌُ تھٌ علٍ کٌ رلیر
اً كعذم یبھٌنَ كالَ  ،ضہرا کٍ گلر کَ ٌُلَ
ہیگٌـ ًُ ہَ ل ٹکق نن شٌف رکھٌییگٌ كم
ىضمق سَ تھرً خیملق میك اؽ شٌري شجٌییگٌ كم
ركلہٌ کل سجٌنَ كالَ  ،جللً ہیك تیرً ٓسالَ
ع ٹٌس تیرً ىسَ ٓس آٌُ كم کير کل تھٌمَ
ُ
َ رؿ ٓس نن ٌُت نل كم ہٌ جٌنَ
ک ٹٌ گزشي تھٌ ا شک
ش
َ كالَ
تھٌتٍ سَ ْچھڑنَ كالَ ،اس جٌم نن یبھلن
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َ سَ ٕکٌلٍ ٓسغھٌ
َ کَ شین
دس كقُ صلاق ِین
سر گلر میك ایتٌ لَ کَ شكٌُ تھٌ یتٌ کٌ جٌتٍ
ُ
اً صیر رکھٌنَ كالَ  ،ىسَ کل اتھٌنَ كالَ
کس طرد يزاش اصغر کسُـ میك ّ ٹٌٌُ نلنَ
َ ل ٹٌٌُ نلنَ
َ ہٌ جگس کٌ ُکشا ہٌۓ کیس
ا ین
اً كیر ّ ٹٌنَ كالَ  ،نَ شیر نن شكنَ كالَ
صل اشؾ تھري ن طركق سَ ٓشھ ٹٌ تھٌ شًـ آخس
ُ
ظ
صل اہـ خسـ نن ہلگٌ اس لف نن تھٌ كم ٌض طر
َ كالَ
گھر غھمص کَ جٌنَ كالَ  ،شف سَ نن ُلین

غ
رؿ دضکٌ غملق سَ ھلتٌ اكش ضملو تہر کٌ ّ ٹٌشٌ
ُ
کلتٍ مٌشٌُ اشکل یبھر اكش تیر کسٌ نَ تیزم
ُ
و ٹذاف میك آنَ كالَ  ،ہر راغ اتھٌنَ كالَ
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عٌلف کل غھڑانَ كاى اكش جلتٌ ضمیك ٓس سجذم
ُ
ت
اس رـ ھٌ رعٌ کسٌُ تھٌ جب طير نَ خنجر تھیرا
صلق اّ ٹٌ تہٌنَ كالَ  ،کسُـ کل سجٌنَ كالَ
ہف شیػ ہذي کٌ لَ کس آئیك ہیك كس ٹلو مللٍ
ؔلٍ کٍ ہَ او ٹذ اً میرً آقٌ
ٓس ىل جمٌ
ًضکـ سَ غھڑانَ كالَ  ،ہر غف سَ ْجٌنَ كالَ
٭٭٭٭٭
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َ ٓس
َ گل
اً طير جً نن خنجر شبیر کَ ضم کھ
َ ٓس
َ گل
اً طير جً نن خنجر شبیر کَ ضم کھ
مللٍ کَ لہل کل نلق نن تہٌ

َ نن نن خشه خنجر نن تھرا
شین

ضہرا کٌ جگس ضؽ ہلٌُ ہَ

رؿ تیرً یتٌ کٌ شكٌُ ہَ

ہَ جلؼ میك ضمش آ ہیك یتٌ

نن جلؼ ہَ نلشٌ گٌم یتٌ

رّ ٹٌ ہَ تہق کٌ رؿ نن عذا

ضمکھٌ ہَ میرً تھٌتٍ کٌ گً

ُ
َ رً سر
سجذً سَ اتھٌ لین

نلق س ْخ نن کس نلق س ْخ نن کس

*****
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اً غہ ٹذ اشض

اً غہ ٹذ اشض

کسًُء

دصیق

کسًُء

دصیق

اً قی ٹـ

اشض

ِینلا دصیق

کٍ ہلا كم غف میك نی ٹًء دصیق

َ عذاء دصیق
دس نَ رؿ سَ ري ْچھ

آیکھمق میك تیرً عزاء کٍ ہَ ت مٌ

تھر ہَ میري ضُذگٍ میك ک ٹٌ کمٌ

کف ہَ تیرً غف میك كاش ركق اگس

جٌف ك مٌؿ ك اہـ ك افرٌُء دصیق

ؼ
ٌُ ٌ ییتیك ہل ٌُ صلسٌ

زكب جٌلق تیرً غف میك ہر گھڑي

ئیق رف کٍ تھمؽ اكش ّ ٹٌس میك

نل نَ ْحش ري ہَ ہر ع طٌء دصیق

لجذ شہیگٌ غف

َ رـ
ہَ اسٌ سَ جٌق اسٌ نن ٕکل

َ
ہف عہٌق میك سر خسك ہل اس لین

نلنَ نلشا گھر ل ٹٌ رٌُ دصیق

غ ف ہل

نن مہذ سَ ٌُ
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صلق میك ٓس خسي ہَ ًسؾ غھذ گتٌ

اب ظکنبن ٔضبن لٍ ہٌ شم گتٌ

رـ

َ نن لٍ نن ہَ عذاء دصیق
آ ین

نل صلاق کٍ ىش اؽ صعیػ سَ

ُ
َ اتھیگٌ نن غف حْیػ سَ
کیس

إٓکٌ

قذاتٍ

نلصٌُ

ہَ

کٌَّ اتھٌ فرش عرش ہـ گ ٹٌ

رُکي کس نن

رطمنلق کٍ ّ ٹٌس ُؾ ْچھٌۓ صل

ُ
اػ ُلؾ ضٌُف ٓس نن ىۓ صل

تیرا

صلعلو دصیق

ُ
اس کَ ىؿ کل ضؤاؿ آب کٌ

تیر کٌ صلاب کنلق مً دصیق

نَ ضٌُق تہیك ہَ نل صلاق تہیك

تھٌتٍ ضمٌُ ہَ فرات ٓس کہیك

تیرً ّ ٹٌشكق کٍ جذاتٍ کٌ الف

ْچي سَ کس طرد غہٌ گ ٹٌ دصیق

مٌق کٍ گلري ضمتٍ ضمتٍ ہل گتٌ

کسًُء میك کیسٌ ہلتٍ ہل گتٌ

صلق میك ٓس ص غیر ىؿ کٌ لہل

َ عہرً ٓس مً دصیق
نل نَ ا ی ن
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خیرّ ٹ ـ نَ
سر ک ٹٌ
ُ
اهت
س ْخ

د شف

کہٌ نن

کَ ریق کل

یتٌ
ہل شہٌ

ٓس

َ
ْجٌ ین

َ دصیق سر
سجذً میك غھکٌ ین

صلش اسٌ غمـ میك ہَ جذا دصیق

آ گتٌ

سجذً میك جتیق شٌم غھؾ گتٌ

تھٌ جلؼ نل مگس

َ ٔس رعٌء دصیق
لٍ سَ کس شہَ تھ

عذاء

دس نَ میري ّ ٹذگٍ کل ري جً

اگس

ّ
مذعٌء دصیق

کٍ

ؔ
شٌکس

غف

دصیق

راعٌ

دصیق

صلش

ٌُر

ہل
شہیك

َ ىچھکل
ْحش ر ّ ٹگ

*****
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اً کسًُ اً ِینلا نن کلف ہَ صل لِ گ ٹٌ
اً کسًُ اً ِینلا نن کلف ہَ صل لِ گ ٹٌ
نن نل كہیك ہَ مہمٌق شبط یتٌ کٌ ّ ٹٌشا اجمذ کٌ ہَ نلاعو
ٌُ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق
ہَ ینچیق کٌ

آخسي

 ،ش ب یر

نَ خسـ صل مٌشا
ع ٹٌس تھٌ مٌشا

ج ٹذش کٌ
گ ٹٌ سر

ٔشر
کل

ک ٹٌ

کَ

اّ ٹٌ

گ ٹٌ  ،اکیر نَ تھٌ کھٌتٍ س ٹٌق
اصغر نَ عو کَ ہٌتھمق نن  ،تیر ش قٌء ہَ کھٌٌُ

َ دصیق
سجذً میك جب ہلنَ یتٌ  ،صل ِیبي ٓس خش ھن
ٔس تھمؿ کس شّنن

َ نن
عو  ،ش ی ن

طير ِیبھٌ

للہَ کَ ملضً تیركق میك  ،تہلل میك عو کٍ تھمکسیك
نلتھٌ غھري تھٌ ہٌتي میك  ،ظٌلف کٌ ظلف کیسٌ
لسضي ضمیق

کسًُ  ،جب طير

کٌ

خنجر جً

ہٌۓ ہٌۓ ک ٹٌ ّ ٹٌشٌ گً  ،م طللـ امٌـ

دسی ٹٌ
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اً مؤمنلق نن غف کَ رف  ،ہَ کف تہت شكنَ کَ رف
کـ ہل

نن ہل نن ضمخ کس  ،کس لل غف دسی ٹٌ

شیػ الہذي
فرمٌنَ ہیك ٓسہٌف ریك تف
میك رُکي
مٌتف

کسك

مٌتف

َ
رُکي کس شكل ىچھ

کس شكلق ت مہیك  ،تف کل نلاب اسکٌ

کسك  ،شبیر

کٌ

مٌتف

کسك

مٌتف ہمٌشا رُکي کس  ،ہف سَ ہلق صلش نن مللٍ
َ
ارتٍ ّ ٹٌ اب اكش ک ٹٌ  ،رّ ٹٌ میك ہف کل جٌ ہین
ؔ
رّ ٹٌ میك خنت دس نَ ري  ،مللٍ مً ہَ أسٌ
ٌُ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق

*****
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اً کسًُ کَ مہمٌق غف تیرا جٌكراق ہَ

اً کسًُ کَ مہمٌق غف تیرا جٌكراق ہَ
ینہٌ ہَ نن رللق میك  ،آیکھمق سَ نن ع ٹٌق ہَ
ْچھکل مً نن

آخس ٌُتٍ کٌ

اُؾ م طرم

َ شكاق ہَ
اب آ ٔسؤكق کٌ رشٌُ تیرً لین
ظلف ك سیف کَ یق میك كدست کٍ آُذھنلق سَ
ٌُشاح صل ہلا ہَ كم تیرا گلس ٹٌق ہَ

ُ
ق
َ ہی ك
َ ركنل ق شٌنَ لف کین
شٌجـ نن ا شک

َ ولح شبیر کٌ ٔسٌق ہَ
ہٌتھمق میك دسک
مٌنلس ہل کَ نللٍ  ،كم ّ ٹٌس کٍ س ٹٌتٍ
غمل کہٌق ہیك میرً ً ،ظکیزم تھٌ کہٌق ہَ
ع ٹٌس رك غہٌشا تھٌتٍ

َ آ کس
کل ا ین
ہَ صعػ کٌ نن عٌلف اكش ىعو صلاق ہَ
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اشمٌق تھرا كم اکیر عو کَ جگس کٌ ُکشا
َ جگس میك مٌشي نَ شضف نَ س ٹٌق ہَ
دس ک
اً شٌمنلق ًُل اصغر کل گھمِّ ٌُتٍ

ُ
کچي نل ج ٹٌؿ کس لل  ،مؼصلـ نَ ضٌُق ہَ

گہلاشً سَ لنٹ کس نَ شیر کَ الف میك

گسنن ک ٹٌق ہَ ضینب ٌُنل تھٌ نلظن صلاق ہَ

تیر ك تیر نن مٌشك ضہراء کَ ىزلَ کل
ضضمٌ ہَ  ،غيزرم ہَ ّ ٹٌشٌ ہَ ٌُنلاق ہَ
خنجر جً شہٌ ہَ دس جلؼ نن اً ظٌلف
كم

جل ؼ

نلعو گٌم

ییعمیر

ضمٌق ہَ

نَ ریق کس شہٌ ہَ یق سَ جذا سر عو
ُ
اس طهت

م
تھرّا شہٌ ہَ ك ٹـ  ،لسضً میك آطمٌق ہَ
شٌرٌُنَ اعذاء ْجٌ شہٌ ہیك
اس طهت آؿ اجمذ ؾرػ غف ك نعٌق ہَ

5225

عزاراش
میك جٌؽ ہل نن جٌلق اس آس میك ؔ
ُ
اس جٌم کٍ جٌؽ صلملق  ،جٌؽ ص قٌء عہٌق ہَ
*****
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اً کسًُ نن سب نَ ریکھٌ تیري ضمیك ٓس
ییعت کٌ ہل شہٌ تھٌ ضمرا تیري ضمیك ٓس
شبیر کٌ سر کِ گ ٹٌ تیري ضمیك ٓس
اشًـ کٌ

یمٌشٌ

گلٌُ تیري ضمیك ٓس
گلصاش قٌطمن ہَ جلذ ٓسیك کٌ بنضو
آشاـ کس شہٌ ہَ ْچي ٓس مکیق کؼبن
کستٍ ہَ آح رّ ٹٌ سجذم تیري ضمیك ٓس

متٌ تہٌق کٍ تیري ایکشیر ہل گتٌ ہَ

ّ ٹٌضمق کَ صلف سَ نن تأریث

ہل گتٌ ہَ

ہر رشر کٌ مذاشا ہلگٌ تیري ضمیك ٓس
سركش کٌ

ْخ ّن ْخ ّن ّ ٹٌشٌ شہٌ تھٌ ل ٹکق

ع ٹٌس شٌ رىكش مٌشا

گ ٹٌ تھٌ

ل ٹکق

رشٌُ نن آح ُؾ ہَ قیضن تیري ضمیك ٓس
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ّ
ک
َ ّ ٹٌسَ ہٌ اب ھڑً ہیك
َ کَ رشنن ْج
خیم
جلتٌ ضمیك نن ہٌۓ ص قٌنَ عو ٓشً ہیك
ینہٌ شٌ رؿ کیسٌ کٌ نلٌُ تیري ضمیك ٓس

َ أسٌ کبھٌ نن ریکھٌ
شٌري عہٌق میك ہمن

شكشكکَ ہٌنَ رلہق ىسَ نَ کہو شہٌ تھٌ
صلق میك تہٌ شہٌ ہیك ركلہٌ تیري ضمیك ٓس
ؔركش نل نَ للٌُ قشف جذا
رؿ کٌؔس

کٍ

آیکھمق کٌ نلش نل نَ للٌُ قشف جذا کٍ
اکیر نَ کھٌٌُ جب کو تیزم تیري ضمیك ٓس
َ دس کل
نل نَ غھ ٹٌ ل ٹٌ ہَ رامق میك ا ین
ُ
و ٹذاف کسًُء میك مٌق رھلُرتٍ ہَ اشکل
جٌلٍ ٓشا ہلا ہَ غھمى تیري ضمیك ٓس
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ُ
سر کٌٌُ ظٌلملق نَ ضہراء کَ رلسٌُ کٌ
ُ
ٌ
ضط
فٌ کٌ
صلػ جذا تھٌ اُکل نن ٌُس
گھرٌُش قٌطمن کٌ

تیري ضمیك ٓس

للٌُ

نلنَ قشف جذا کٍ ریکھٌ نن شٌشا من طر
غ

ھیتٌ سیمگسك نَ جب ّ یینلق کٍ جٌرش

جل ٹٌ
ؔاض
ٓسك

ک ٹٌ

شہٌ

ٓسآس خیمن تیري ضمیك ٓس

ؔس رشر ہَ ّ ٹٌتٍ
س ٹٌۓ ٓ

َ اكش تہو شہٌ تھٌ ٌُتٍ
شبیر ٔضبن لٍ تھ

ّ ٹٌشٌ شہٌ یتٌ کٌ کنبن تیري ضمیك ٓس

*****
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اً قٌطمه کَ رلیر شبیر جٌف ج ٹذش

اً قٌطمه کَ رلیر شبیر جٌف ج ٹذش
اّ ٹٌش کَ ىحشف صیر ك شعٌ کَ ّ ٹکس

َ یمٌضي تیرً سجذً نَ ہَ ْجٌۓ
کین
ہرگص نن شاییگٌق نن فرٌُتٍ تیري جٌۓ
شكظق ہَ تیرً صلق سَ ایمٌف کٍ طمع گھر گھر
رّ ٹٌ نن ْچھکل تھملَ اً کسًُ کَ ّ ٹٌسَ
گزشً ہل کسًُ میك کس کسب سَ ًُ سَ
کسنَ ہَ ٌُر كم رف نلظن س ٹٌ س ٹٌ کس
ہَ ٌُر کسًُ میك ییعمیري گھرانن
تھٌ ئیق رف سَ ینہف ىجركـ آب ك رانن
ّ
م
ی
َ كم سخت رؿ س گس
كم ُلمًۓ ْج

5222

تہر فرات ٓس كم ع ٹٌس شیر

عٌضي

ٌُضكق ّ ٹٌش کس کَ ٌُتٍ کٍ خنت ٌُضي
طرض كقٌ ظکھٌ کس ضمٌُ ہَ میر لسکس
كم ضضف نل صلاق کٌ كم زكیتٌ صلاتٍ
كم ٌُة کٍ حىنت كم تیري ٌُ نلاتٍ
ُ
ٌُر آۓ كم اتھٌٌُ کٌُذھلق نن ىش اکیر
ُ
كم ٔس ٹگٍ سَ ٌض طر نَ شیر کل اتھٌٌُ
ُ
ہٌتھمق میك نَ ٔسٌ کٍ ٕصلٓس کل اتھٌٌُ
َ تھمؿ جٌۓ كم نَ ضٌُف اصغر
رؿ کیس
كم تیر

ُ
خسملو كم جلٌمـ صلق اگل ٹٌ

َ ن طر کَ اصغر کٌ رـ ٕکل ٹٌ
كم شٌ من
كم امنجٌق کٍ گھڑٌُق كم صیر ہر سیف ٓس
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َ تھمىۓ شف میك سركش صل ینہٌ آۓ
کیس
اؽ جٌ سَ تیر ٓسسَ اؽ جٌ سَ تیزً آۓ
معملش ہل ذکٌ ہَ ضضملق میك دشف اطہر
آییگٌ جب تھٌ للگل ایمٌف امنجٌق میك
كم کسًُ کٍ رھرتٍ نللَگٍ ہر ضمٌق میك
ُ
َ نن صؼ کٍ جٌٍّ ٌُظـ ن طر اتھٌکس
ر یک ھ
ساکسم نَ ہَ شام صؼ میك ٌٌُُ
آعٌض ؔ
ٌُُّ قذـ اسٌ ٓس شکھ ٹٌ شذا جذاٌُ
اْجٌـ تھٌ نل

کسٌُ اكىر ینچیق ٓس
*****
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اے ٌارا نڑیو جواں نہاں ھچو

ْ
اُھكوں ين ھٹْسك اے دىصاب ھچو
َ
نوِعا بَ ٌا جيئ ےن وظا ھچو

ظوں وات پص مه ظب يس رفاء ھچو
ُ
ےنمه بالؤس وھاں

رجن ھگْو ےھچ رسسر ےن انرب

ظهخو ھتيو ےھچ ٌادر ےن انرب

دے نون دھارس ھگص ھبص ےن انرب

انرب جيوارے رن ٌا ظسھارا

ُ
ديهھي ےن ثزيي ظالگ پاكرا

ھكايئ ےن بصھچي رن ٌا ِگصا ےھچ
ْ
وكت كظاء ےھچ
جيس اؤ ٌوىل ِ
گودي ٌا ىيسا ٌہٌلں ےن دم ان
ْ
ااي ھتا پاےس اے بيٹا مهْا
ْ
ْ
اُھكوں ٌا ايوں بيٹا اُسھارس
ْ
ظامل ھي ےنمت ھبي أ ٌارس

ےھچ ٌظػصب ظب هياں

اك وار ٌا نيئ دمشَ ےن ٌارا
ظيْٕ ٌا ٌارس ظْاں

ْ
ثيارے پسر ےن ايپ صساء ےھچ
گودي ٌا ىو اباب جاں

نہيو اے اٹهڑا ٌارا جمس ان
ِدھكالوا ظونھي زابں

ھبايئ ےن ھبايو

دراي نْارس

ْ
نو ےن ٌںي اپوں ِشاں
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در ِد جگص ِو نوےن ِدھكاؤں

پوےھچ جو زیٓب ظوں ٌںي واتؤں

مخيٕ ٌا هپْچا بط شا ِٔ واال

فصٌايو انرب دُيا يس چاال

نيئ دل يس بيٹا ريٍٕ ٌا جاؤں
جاؤس ھن ظوےئ جْاں

پوھچوں نہاں ےھچ انزسں ان پاال
ھكايئ ےن دل ٌا ِظْاں

اھو خصم ظب نہخا ھتا ابمه
ِ
رسيئ ےن ظالگ نصات ھتا ٌامت

انرب گيا ھاےئ ھچوًي ےن غامل

بػس متارا ظوں ھوےئ ھتاےس
ابرٔ گال رظـّي ٌا بْسھاےس

ىيئ ےن ىػيْوں شام ٌا جاےس

ْ

جہاں ىگ ےھچ ابيق ا جان حَ ٌا
ْ
الوسےج اِعوں اپْا ُني ٌا

اےنپ ھبي نصۓی فؾاں

نويئ ےن ھن ٌِيےس اٌاں

غضادار شٕ ان حمَ ٌا
رٖےج ؔ

*****

ٌوىل ِو ظْےج بياں
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اً مؤمنل ٔسینخ کسك رف شات ضًست اطہٌش کٍ
اً مؤمنل ٔسینخ کسك رف شات ضًست اطہٌش کٍ
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ

ٌُ قٌطمه

ٌُ دصق ك دصیق

َ
ٌُتٍ شكاق ہَ سب کَ لین

کہ ٹٌ تھٌ ظٌلف نن ولح سَ
ّ
َ ہیك ّ ٹٌسَ عو شكض سَ
ْج

کسُـ میك نلق مہمٌتٍ ہلتٍ

شبط یتٌ کَ گھرٌُش

ل ٹکق سیف ہَ شبیر کَ

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ

ٌُ قٌطمه

کٍ

ٌُ دصق ك دصیق

َ
ک ٹٌ صلب عو کَ اؽجٌب تھ

کس شٌف سَ كم فرٌُق ہلۓ

َ
عو کٍ كى میك صؼ کَ لین

صلق میك تہٌۓ نَ جٌق ہلۓ

صؼ کٍ عًمٌ کس کَ ارا

کٍ

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ

آؿ
ٌُ قٌطمه

شضمؿ
ٌُ دصق ك دصیق

آساش
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َ
ضینب کَ رك غہزارً جل
جٌـ

غہٌرت

تٍ کس گ ٹٌ

کسب ك ًُ میك آکَ لتٌ
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ
کسُـ میك دسکٍ شٌري ہلتٍ
َ ہلۓ
ركلہٌ کل مٌشك کہن
ُ
منت اتھٌتٍ شبیر نَ
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ

آقٌ دصیق نن ہلنَ

قذا

مٌق کٍ حىنت کٌ صؼ ارا
ركلُ نن

سعمر ع ٹٌش

کٍ

ٌُ دصق ك دصیق

ٌُ قٌطمه

ركلہٌ كم شف کٍ جٌٍّ جً
اعذا نَ
تھٌتٍ
ٌُ قٌطمه

ملکس جملو

ک ٹٌ

دصق کَ رلذاش کٍ

ٌُ دصق ك دصیق

َ
ع ٹٌس شف کٍ جٌٍّ جل

ًظکیزم تھر کس كأس ہلۓ

َ گھمصً سَ گسً
شٌنَ کن

َ ہلۓ
ر ین

مللٍ

مذر

کل

آل

تہٌق

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ

عو کل

آكاض
َ
ا ین
ٌُ قٌطمه

قذاتٍ

علمذاش

ٌُ دصق ك دصیق

کٍ
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ِی ٹٌ صلاق

دس كقُ ٓسغھٌ کھٌکس گسا

َ
َ تھ
شبیر شف میك نل غھن

کس جٌم گسا ہَ کشُـ صلاق
ُ
صل ىش اتھٌۓ رلذاش کٍ

اکیر دصیق

کٌ

ع ٹٌس ك قٌطف کلتٍ تہیك
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ

ٌُ قٌطمه

ُ
َ نن اس رـ عو نَ کہٌ
شین
ُ
َ سَ میرً نل اتي جٌ
شین

نلتھٌ غھري لَ کس كم خشھٌ
آخسي

ٌُ دصق ك دصیق

میك

سجذم ْجٌللق
ُ
گسرف ا ٌُشي طير نَ تھر

سجذً میك ہٌۓ سرکٌش کٍ

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ

ٌُ قٌطمه

ٌُ دصق ك دصیق

ٌٍُّ دصیق کَ شیػ الہذي

مٌتف

َ ہلۓ
ٓسعو دصیق کٌ ر ین

نن مؤوتیك ہَ سب رؿ مللؿ

ؔلٍ ًسکلشم ہَ
جذهت جمٌ

ہل اُؾ ن طر صل سرکٌش کٍ

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ

ٌُ قٌطمه
٭٭٭٭٭

ہمٌشا

کس

ٌُ دصق ك دصیق

لل

قنلؿ
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ّ
اے ٌؤٌْو شبری ِو مغ کصس ؤ ٌظيوم کصبو ِو ٌامت کصس
ّ
اے ٌؤٌْو شبری ِو مغ کصس ؤ ٌظيوم کصبو ِو ٌامت کصس
ُيب ان ِواظا ِو ٌامت کصس غًل ان پيارا ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

ُ
ےھچ فصٌاوے ظيف اهلسی ٖص ھگڑي خعني ان مغ ےن ھن ھبوىو کھبي
ابَ خيسر ِو ٌامت کصس
گْاٖو ےن خبشاؤ ٌامت کصي خعني ِ
خعني خعني خعني خعني خعني خعيْا
ْ
ْ ُ
ّ
خعني ھي ٖص ظمل ھجيال ٌگص ا اٌة ِو اظان کيسو ظفص
ُ
ّ
نـٹايو ےھچ اٌة ان واےطس رس  ،کصي ايد اخعان ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

جعب شٕ ھي شادي رچاوي وٖاں ھن رشبت ھن پاين ِو كػصٔ هجاں
ْ
ظهيْٕ پ ُاكرا ےك چاال کہاں ا ِاک دن ان دوىہا ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا
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غيٍسار پاين جو ىيوا گيا کـٹاوي ےن ٖاھتو ےن ٌارا گيا
ْ
ا چباؤں پياظا ان پياظا رٖيا  ،ؤ ظلاےئ ےب کط ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

حڑپخا ھتا ٌػصوم ِاک ھجوال ٌا پ ّ
الوا ےن پاين ےھچ الاي هشا
ِ

ٌگص ثری کٗايئ ےن اصؾص ٖٓعا  ،ؤ ےھچٌ 6أ ان دىرب ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

ْ
گيا رن ٌا اکرب ھبي ىيئ ےن رزا ظخٍگص ان دل ٌا ھن اوي داي
ْ ْ
ِظْاں کٗايئ ھگوًا يس رن ٌا گصا ،ؤ مه شلك غٕ ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

خعني ان حَ پص ٖضارس زمخ اےن ايک دل پص هبرت ِو مغ
ےه شٕ پص ےھچ گشرا ظمت پص ظمت  ،ؤ الچار و ٌظػص ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

5222

ْ
مشص ايو ٖاـھت ٌا ىيئ ےن ھچصي اےن پگ ٌا ىوکْٗڈ ان ٌوزا دٖصي
ْ
َ
زیٓب ٌظػص ِو ٌامت کصس
ا ٌْظص ےن ديکےھ ےھچ در پص کٗڑي  ،ؤ ِ
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

ّ
ىاگوے ےھچ ھٹوکص ؤ شبری ےن چالوے ےھچ خيق پص مششری ےن
ْ
زرا رمح ايو ھن ےب پری ےن  ،ؤ ٌػصوم رسسر ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

ْ
ھگڑي ؤ كياٌة ين اوي گيئ شٕ دیں ين جسة ٌا گصدن ھجکي

ؤ بوھٹي ھچصي ھتي ھج گصدن کيٹ ؤ کصبو ان ےب رس ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا

ْ
ْ ْ
اٖو بيت ھبي ظب ھتيئ گيا ا ا ِل ُيب پص ظوں اوي ٌيا
فسا ِ
فلع ھگص ٌا جـّاد ابيق رٖيا ُيب ان ھبصا ھگص ِو ٌامت کصس
خعني خعني

خعني

خعني

خعني

خعيْا
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َ
ٌفظو ےن ديھكا ظسا ُخضن ٌا ش ِٕ کص بال ين ٖص ايک بضم ٌا
ْ ْ
ْ
ےھچ اِعوں ظسا اپين اُھكوں ٌا چيو ظاےھت ٌوىل ان ٌامت کصس
خعني

خعني خعني

خعني

خعيْا

خعني

ْ
کصاوے ےھچ ٌامت ھي ؤ شان ِو ِظص اوے کصبو ِو بط واكػة
ْ
ثوابو يس داٌَ ھبصس ٌؤٌْو  ،ا جْة ِو جوشو ےھچ ٌامت کصس
خعني

خعني خعني

خعني

خعني

ْ

خعيْا
ْ

خعني ان دايع ين ا شان ےھچ کھ ھج ان يس ابيق ا اميان ےھچ
ْ
ؔىن ا ٌوىل ِو فصٌان ےھچ  ،ظسا اي خعيْا ِو ٌامت کصس
اے اد
خعني خعني

خعني

خعني

*****
*****

خعني

خعيْا
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َ گھر کل ل ٹٌٌُ دصیق نَ
اً ٌٌُُ ا ین

َ گھر کل ل ٹٌٌُ دصیق نَ
اً ٌٌُُ ا ین
ل ٹکق ت مہٌشا

ر یق

ُ
كعذم ک ٹٌ تھٌ آة سَ ْچیق میك صل اسَ

ْجٌٌُ دصیق نَ

کسب ك ًُء میك آکَ یبھٌٌُ دصیق نَ
قٌضؽ کٍ ییعنلق کل شکھٌ تھمکسكق میك اكش
نلق ظلف کل عہٌق سَ و ٹٌٌُ دصیق نَ
اؽ م طرم آب تھر تھٌ نیشر نن ہل سکٌ

ع ٹٌس شٌ خسي تھٌ گنلاٌُ دصیق نَ

اؽ ط قـ شیر صلاش کل ینہٌ لجذ میك صلر
َ ہٌ ہٌتھمق شف میك شًٌُ دصیق نَ
ا ین
ضمکھٌ ضٌُف ایتٌ دسٌتٍ نن دشف ٓس
اکیر کٍ ٔس ٹگٍ

کل ْچھٌٌُ دصیق نَ
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َ کٍ منت صعیفٌ میك
َ صلاف ِین
ا ین
شف سَ اتھٌ کَ ہٌتھمق نن ىٌُ دصیق نَ
ہیگٌـ دشر تھر تھٌ شہٌ تھٌتٍ کٌ ج ٹٌؿ
شٌري شجٌ کَ فرض یبھٌٌُ دصیق نَ
غ
کٌنل سَ ٌُلٍ ھق گتٌ سر سَ شراء گتٌ
ریك کَ ضما نن کچي تھٌ ْجٌٌُ دصیق نَ
کؼبن کل ضُذگٍ ري عو ًشرلیق نَ
سر سجذم عؾر میك ک ٹٌٌُ دصیق نَ
ہر يرض کٍ ركاء نن عو ریك کٌ سکس ہَ
کچي يرّنن ہٌ أسٌ ہَ ٌٌُُ دصیق نَ
اً کسًُ کٍ جٌؽ نن ادسٌف ْچي نن ہَ
جٌؽ ص قٌء ْچي

کل ّ ٹٌٌُ دصیق نَ

نَ گلش ك نَ کَق ہیك امٌـ عو ضمق
نعذ كقٌت چیق نن ٌٌُُ دصیق نَ
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اً شب کس رگٌش نل شکھ ٹٌ شیبھٌؿ کَ
کستٌ ْجٌ کَ ریق کٍ ىٌُ دصیق نَ
عٌلٍ قذش کٍ سات رعٌء شٌم ریك کٍ ہَ
كقُ س ْخ صل لٍ نن تھٌ ىٌُ دصیق نَ
ؔ ک ٹٌ کسكق میك ّ ٹٌق شٌم ریق کٌ
كیركض
لکھٌ ہَ ٔس كہٌ صل سچھٌٌُ دصیق نَ
*****
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اً ٌٌُُ

تیرا كعذم یبھٌییگٌ نلاشٌ

اً ٌٌُُ

تیرا كعذم یبھٌییگٌ نلاشٌ

سر رً کَ تیرا ریق ْجٌییگٌ نلاشٌ

ٌٌُُ نَ کہٌ ضضف تہت تھٌشي ہَ ِی ٹٌ
رؿ ضمض ہَ غو ٹٌؽ ًُکٌشي ہَ ِی ٹٌ
ُ
فرمٌٌُ کَ ہر ضضف اتھٌییگٌ نلاشٌ
ٌٌُُ نَ کہٌ گھر نن ق ٹٌهت كم گسً گٍ
ب لٹ
ركتھر میك اً ِی ٹٌ تیري ک ھتٌ یگی
فرمٌٌُ تھرً گھر کل اٹُلاگیئ نلاشٌ

َ ٌُتٍ نن ملیگٌ
ےچبّ تھٌ ٓشة جٌِی ٹگ
ّ ٹٌضمق کٍ عذالق سَ تیرا رؿ تھٌ تھییگٌ
ُ
عرُّ میك ہر اؽ عذمو اتھٌییگٌ نلاشٌ
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ع ٹٌس کل رـ نلصنَ ریکھم گَ اً ِی ٹٌ
نلّ ٹگٍ کير ٌُضكق

ک ٹٌییگٌ صل ص ّقُا

ع ٹٌس کٌ غف رست میك ٌُییگٌ نلاشٌ

ٌٌُُ نَ کہٌ راغ صعیفٌ میك ملیگٌ
اؽ ِی ٹٌ صلاق تیرا كم ٓسغھٌ سَ يرٕگٌ
ُ
فرمٌٌُ صلاق ىعو اتھٌییگٌ نلاشٌ

َ ہچبُُّ تیرا آییگٌ شف میك
ٌُتٍ کَ لین
مؼصلـ تیرا تیر مگس کھٌییگٌ شف میك
ٓسُّ میك ٔشر اّ ٹٌ

ل ٹٌییگٌ نلاشٌ

َ
َ تیر لگی ٹگ
یق نن اً میرً ىؿ ْچھ
َ
یبھر سَ تیرً صلف کَ رھٌشً تھٌ تہی ٹگ
فرمٌٌُ نلق ہٌ دشر

میك آییگٌ نلاشٌ
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دس جلؼ کل صلمٌ كم کییگٌ نن غھري سَ
ُ
ٌٌُُ نَ اسَ صلمٌ ہَ کہ ٹٌ نن صفٌ سَ
ُ
ت
اتي طير ا ھٌ سجذم ْجٌییگٌ نلاشٌ

ُ
سجذً میك رعٌء کسکَ ْجٌٌُ میري اهت
َ تیري كقُ غہٌرت
ہهت کل ٓشھٌِی ٹگ
فرمٌٌُ

کو

سجذم

ْجٌییگٌ

نلاشٌ

َ ٌٌُُ اً ِی ٹٌ
آییگٌ تہت ٌُر ْچھ
شكییگٌ تیرً شٌتي تیرا ٌٌُُ تھٌ ِی ٹٌ

ہر ملص نن کسُـ میك ًُییگٌ نلاشٌ

م
ع
ه
ـ عو عٌلٍ
عٌضمش کَ رف مللٍ

ؔلٍ
رکھًنَ ہیك نلق سجذم ْجٌ کَ كم جمٌ
دس طرد سَ كم سجذم ْجٌییگٌ نلاشٌ
*****
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آّ ٹذم ٓسس ہف ہل کَ نن ہل آل کسً مٌتف سركش کٌ

آّ ٹذم ٓسس ہف ہل کو نن ہل آل کسً مٌتف سركش کٌ
شكلَ کو ہر اؽ م طرم آ ٔسمق عٌمق ہَ ج ٹٌق میك کلٓس کٌ
تھر كقُ نیشر ہل کو نن ہل ػٌ تھر کَ کسً أسٌ مٌتف
َ آ ٔسمق ٌُتٍ ہل  ،جگس تھٌ یبھر کٌ
َ ا ٔس
آیکھمق سَ تہ
شك شك کَ جلٍ جٌنَ آیکھیك ٓسكاض ہل جٌق تھٌ نل کف ہَ
جب ُؾ کو ہیك رـ میك رـ ٌُقٍ مٌتف کسً جٌف ج ٹذش کٌ

ّ
ت
َ
َ ٓسسَ ھ
رشٌُ کَ ک ٹٌشً ٌُتٍ کل شبیر کَ ْج

َ نن من طر ىحشر کٌ
گزشي ہَ صل جٌف ضہراء ٓس تھملی ٹگ
َ ىحق
صنخ نل ٓس ك ٌُضم تھٌ ضمق کسکل تھٌ خیر نلِی ٹگ
ٌُ عؾر ًُلق میك گھر کس ک ٹٌ جٌؿ تھٌ ضہرا کَ گھر کٌ

ّ
ْجل ق کٍ ْچھٌنَ ٔضبن لتٌ فرٌُف ہلا تھٌتٍ نن خسي

دس سَ تھٌ غہٌشا مللٍ کل ٌُضك نن شہٌ كم سركش کٌ
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َ سركش نَ سیف
ک ٹٌ كقُ رکھٌٌُ گسرش نَ ک ٹٌ ک ٹٌ نن غہ
ُ
ىعو تھٌ اتھٌٌُ اکیر کٌ عہرً نن ُم َال صلق اصغر کٌ
َ
ک ٹٌ ہلگٍ ق ٹٌهت اب ٓشھکس ظق کس ہٌ رہـ جٌٌُ ہَ جگس

ّ
شنبن و م قذس ٓس عو کَ تھٌ ٌُل كم طير اتیر کٌ
تھٌتٍ نل غھکٌ تھٌ سجذً میك اكش یق سَ جذا ہلٌُ تھٌ گً
م
رُکي کَ نن من طر ك ٹـ کٌ ک ٹٌ جٌؿ ہلا تھٌ صلاہر کٌ
َ دسکل
آل ٌٌُُ کسُـ میك ریکھم کٌُرھَ نن خشھٌنَ تھ

َ
نَ سر ہَ كم جلتٌ شیتٌ ٓس ک ٹٌ جٌؿ ہَ دشف اطہر کٌ

مللٍ نَ صل کٍ سجذً میك رعٌء ہَ كہٌ عو شیػ ہذي
ؔ نل ہنیضو شم ظٌلٍ مللٍ کٍ رعٌء کَ گلہر کٌ
شٌکس
*****
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آل قٌطمه آل قٌطمه آل قٌطمه آل قٌطمه
آل قٌطمه آل قٌطمه آل قٌطمه آل قٌطمه
سجذً میك سر دصیق کٌ کی ٹٌ ہَ قٌطمه
كیر یتٌ میك ضلصى ہلٌُ ہَ قٌطمه

ُ
ٌُضكق سَ دسکل ٌُى تھٌ اس ٓس سیف ہلۓ
ُ
َ كم اس ٓس خیف ہلۓ
َ غف ت ھ
رّ ٹٌ میك جین
عٌلف كم ٌُر کسنَ ہٌ شكٌُ ہَ قٌطمه

َ نن ٓسغھٌ کٌ تھـ لگٌ
کشُـ صلاق کَ شین
َ لگٌ عذا
گھمصً سَ گسنَ ٌٌُُ کل ر ین
كم ٓصع کَ عٌلف میك ٓشّ ٹٌ ہَ قٌطمه
گ

لصق کٍ ہر کلٍ کلٍ يرغھٌ کَ شم گتٌ

ظٌلف کٌ تیر اكش كم اصغر کٍ کًستٌ
ُ
گ
شینجٌ تھٌ صل لصق كم اخشٌُ ہَ قٌطمه
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َ اً مٌرش خصیك
كقُ مذر ہَ آ ین
َ جٌش طهت سَ شبیر ٓس لػیك
نلِی ٹگ
گھمصً سَ جلتٌ شُّ نن گسٌُ ہَ قٌطمه

ُ
َ
لخت جگس کل جٌؽ سَ آ کس اتھٌ ین
ُ
ُ
َ
ضینب ہَ نَ شرا اسَ جٌرش اصا ین
کنبن تیرا ٌُضاشكق میك جٌٌُ ہَ قٌطمه

َ
سر کٌث کَ كم دشف نن گھمصً ركصاِی ٹگ
َ
ٌٌُُ کٌ سر ظکنبن کل ظٌلف رکھٌِی ٹگ
ظٌلف تیرً گھرانن کل زھٌٌُ ہَ قٌطمه
ؔ تیري ص قٌعت کسٕگٌ نل ٔس نن غف
شٌکس
فرمٌنَ ہیك ٓسہٌف ریك مللٍ ٕعذ الف
شٌـ ك سجر دصیق كم کہ ٹٌ ہَ قٌطمه
*****
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اي كاۓ

اصغر ىزل ٹٌ

اي كاۓ اصغر ىزل ٹٌ

اي كاۓ اصغر ىزل ٹٌ

مبیر

ىزل ٹٌ

ٌُنل

ُذش

کَ

مٌٕگٌ اصغر میك نَ ٌُتٍ
کلٔسٌ

ب هصیر

ہَ

كاۓ

اصغر

َ تہیك نن ظلف کَ ٌُتٍ
ر ین
كاۓ

اصغر

ىزل ٹٌ

ُ
ضمکھٌ ضٌُق تف اف کل رکھٌرك

ُ
ّ ٹٌشٌ ہلق میك اف کل ّ ٹٌرك

شیر

ىزل ٹٌ

ٕکلٍ ضٌُق

نَ

خسملو سَ
ّ ٹٌ

نلى

ظٌلف

َ میك اصغر جٌۓ نن شٌلف
خیم

ٔسٌنَ

تیر

ىزل ٹٌ

ُ
تف سَ کہلق میك اس نَ ک ٹٌ ک ٹٌ
تھییکٌ

كاۓ

اصغر

ٔسٌنَ

تی ر

كاۓ

اصغر

ٌُكؽ کل جلل سَ مًٌُ
كاۓ

اصغر

ىزل ٹٌ
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َ کَ رش ٓس
مٌرش کھڑي ہَ خیم
َ
ت
تٍ کس ا ھٌ كم تیر

كاۓ

ُ
اخش گ ٹٌ ہَ غھمى

شٌُب ہر ضم اب ہَ اُذھیرا

َ
کیس

َ
کہ

تیرا
ش بیر

آییگٌ میرا ینہٌ شٌ اصغر

كاۓ

اصغر

اصغر

ىزل ٹٌ

ىزل ٹٌ

ظکنبن یق میك ریتٌ عذا ہَ

َ تیر گ ٹٌ ہَ
تھٌتٍ نل لین

ٌُخیر

ىزل ٹٌ

کنلق

کس

ہلتٍ

َ سَ ہیسلنلق كالَ کَ عذفَ
ینہ
رش نن ہَ تیرً هكیر

كاۓ

گلري اً شب نل ہمٌشي تھر رً
كاۓ

َ
ک ہن

اصغر

ىزل ٹٌ

َ ىجٌہذ کَ مٌتف میك
ینہ

ٓسہٌف ریك ىجزكف ہَ غف میك
ہیك

اصغر

ط ق ـ ص غی ر

كاۓ

*****

اصغر

ىزل ٹٌ

5255

آٌُ ہیك

علف

اكش علمذاش نن آٌُ

آٌُ ہیك

علف

اكش علمذاش نن آٌُ

اشًـ کَ ٓسضف کٌ یگہ ٹٌف نن آٌُ
َ آنَ ہیك ٓسضف
َ ہٌتھم میك جل
اکیر لین
َ میك ہلتٍ جٌتٍ ہیك سركش کٍ کير ضف
جلن
ّ
َ میك ہلا ضمش کَ خساش نن آٌُ
خیم

اً للگل ظکنبن کل عش آٌُ ہیك شیبھٌلل
ير جٌّ ٹگٍ نن ّ ٹٌس سَ غمل کل ًُ لل
ک ٹٌ ہلگٌ صل ّ ٹٌضمق کٌ مذرگٌش نن آٌُ
َ صلف تہٌ ایق علٍ کٌ
ٌُتٍ کَ لین
ّ ٹٌشٌ ہٌ شہٌ قٌقلو كم شٌم مذتٍ کٌ
رشٌُ سَ غہٌرت کٌ خسُذاش نن آٌُ
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ہر طهت سَ نلغھٌش ہلتٍ تیرك کٍ یکسٌق
ٌُگٌم لگٌ آُکي نن اؽ ظلف کٌ ییکٌق
ّ
تھر ہلش میك كم سعمر ع ٹٌش نن آٌُ
عو نَ کہٌ اکیر سَ صلاق تھٌتٍ شذھٌشا
لل آل

گسٌُف

کسك

جٌؽ

ہمٌشا

ٌُكش میرا ملٔس میرا غف صلاش نن آٌُ
شكکَ سَ نن شكکٌ گ ٹٌ شبیر کٌ مٌتف
اكْجٌ ہَ ُذتف آح تھٌ ع ٹٌس کٌ ٓسضف
رھلکَ میك کلتٍ صؼ کٌ ظلیگٌش نن آٌُ
*****
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َ
اُؾ ٌُش اكش ىچھ

گلر میك لَ لل ٌٌُُ

َ
اُؾ ٌُش اكش ىچھ

گلر میك لَ لل ٌٌُُ

ُ
ک
تھر کہٌق آُکٍ آغلش کہٌق نن ر ھٌٌُ
ُ
َ گھر سَ عو کسب ك ًُ
ہلکَ شذػت صل جل
كادسی ٹٌ

کٌ

ہلا

ضمش

خسـ

میك ٓسٌُ

َ نن ركصي ظکنبن کَ تھہر جٌلك ضشا
س ٹک
َ للث کَ تھر نن آنَ
حجٌ ع ٹٌس گن
میرً رك جٌُذ سَ تھٌتٍ تھٌ نن گھر کل آنَ
رك گھڑي میك ہٌ میرا ركلہٌ گ ٹٌ ہَ مٌشا
ّ
عو نَ ْجٌ کل صل نَ جٌؿ ٓسٔسٌق ریکھٌ
شكکَ نن نلغھٌ کَ ک ٹٌ جٌؿ ہَ اً مٌم ل قٌ
َ سَ ہٌتھم کل ظکنبن نَ کھٌ
صلص کس ینہ
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دسکٍ رھٌشس تھٌ كہٌ تہر نن جٌکس ضمنَ
کسًُ آ کَ میرً جٌُذ شٌ تھٌتٍ کھمنَ
کسکل میك ٌُر کسكق کسکل ًُلق میك تھً
َ كاى
َ نعذ میرا کلف ہَ جٌ ہن
آ ُک
َ ىچھکل ٌُى
اس قذش ّ ٹٌش سَ کنلق آ ین
َ نعذ
آ ُک

تھً ضُذم

شہلُگٍ

ٌٌُُ

َ
َ نن تھً کلف شًییگٌ ىچھ
َ شین
ا ین
ُ
َ
صل میك شتھمُگٍ نل تھر کلف و ٹٌییگٌ ىچھ
َ سَ ہٌتھمق کل ظکنبن نَ کہٌ
صلص کَ ینہ
َ
اب نن ّ ٹٌسٌ ہل نن ٌُتٍ کٍ ؾركشت ہَ ىچھ
َ
کلتٍ جٌجت تہیك ٔس اُؾ نن دشرت ہَ ىچھ
رُکي للق آح میك ػٌ تھر کَ ت مہٌشا عہرم
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ک ٹٌ خیر ہَ کلتٍ ٌُت تھٌ اب ہلکَ نن ہل
کلف جٌنَ کَ مًقٌت تھٌ اب ہل کَ نن ہل
َ ػٌ آة سَ اب مـ نن شکلُگٍ ٌٌُُ
جین
َ مٌشً نن کلتٍ
َ ىچھ
ضمختٌ ہل کَ طمٌ ْج
ُ
گسماش میرً کٌنل سَ اٌُشً نن کلتٍ
كہف آنَ ہَ میرً رؿ میك نن جٌنَ ک ٹٌ ک ٹٌ

ط
ت
چ
ى
چ
ى
ت
َ ہًنَ ہل
میك نل ھٌ ھٌ کٍ نلق ہٌ ھ

َ جٌنَ ہل
تھٌ نن معللـ کَ ير نَ کَ لین
َ جذا
َ ہل نَ ہل اب ىچھس
تف ھنیضو کَ لین
دس

گھڑي طير

سیٌگٌش

س ٹٌییگٌ

َ
ىچھ

َ
میري فرٌُر نن کلف آ کَ ْجٌییگٌ ىچھ
نن نل تھٌتٍ علٍ اکیر ہَ نن ع ٹٌس حجٌ
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ایتٌ

آغلش

میك

آخسي

ٌُش

ک
َ
لنج

ہلل
سَ

ُ
اتھٌلل

ىچھکل

لگٌلل

ىچھکل

َ ػٌ آل ٌُ آل میرً ّ ٹٌشً ٌٌُُ
جین
َ
ٌٌُُ شین
اب

سَ ظکنبن کل

کہٌق ہلگٍ

لگٌنَ جٌل

مًقٌت ّ ٹٌنَ جٌل

یمکل اکیر کٍ قشف ػنخن رہٌق کٌ عذًو
شٌم شیػ الہذي سَ غف کٍ ّ ٹٌتٍ ظق کس
ُ
ُ
صل ظکنبن نن ہلتٍ ا کٍ ضٌُتٍ ظق کس
ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذالق نن کسكق جٌف قذاء
٭٭٭٭٭
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ایمٌق کٍ شقیقت ہَ شبیر

تیرا مٌتف

ایمٌق کٍ شقیقت ہَ شبیر

تیرا مٌتف

نن شكد ع ٹٌرت ہَ شبیر

تیرا مٌتف

ٓس شكییگٌ

شكىییگٌ

صل میرً نلاسَ
ُ
خنت میك ٌکٌق اشکل ہٌتھم سَ رىلكٕگٌ

تیرا مٌتف

ٌٌُُ کٍ ص قٌعت ہَ شبیر
ُ
اس آخسي سجذً کل کس نَ ہیك ملؾ سجذم
م
کؼبن تھٌ ارب سَ رً ك ٹـ کل تیرً نلعو
ہف ٓس نل فرٕػت ہَ شبیر
َ
سر شٌم کٌ عٌلف کل انلاش رکھٌٌُ ہَ
َ
ت
تھٌلَ کٍ اتٍ ٓس ھٌ فرآف س ٹٌٌُ ہَ
فرآق کٍ ًُكت ہَ شبیر

تیرا مٌتف

تیرا مٌتف

5252

َ
َ ضمیك ٓس نل کٌُرھَ نن خشھٌنَ تھ
َ تھ
جلن
شّنن تیرا عٌلف کل

َ
اجمذ نلق ّ ٹٌنَ تھ

ینلت

مٌتف

حىنلب

تیرا

ہَ ش بیر

ُ
ٌٌُُ کٌ ک ٹٌ سر جب ریکھٌ ہَ شمبه نَ
ُ
ٌٌُُ کٍ جذاتٍ میك رـ نلص ري رکھ ٹٌ نَ
ک ٹٌ شٌؼ نن فرقُ ہَ شبیر

تیرا مٌتف

نن شنبن ضتٍ سَ ہٌ شٌٔصیك میري جلتٌ ہیك
ُ
آیکھیك تیري ضٌُشت کٍ او ٹذ میك تہتٌ ہیك
سرمو

ٕعٌشت

ہَ

تیرا

ش بیر

آیکھمق کل رٌُ

مٌتف

آ ٔسمق ادسٌف ک ٹٌ نلنَ

شكنَ سَ رٌُ نلنَ مقنلؿ عً خنت
راشیق کٍ

نعهت ہَ شبیر

تیرا مٌتف
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م
حىنلب هعـ ہَ اس غف کٍ ع ٹٌرت کس
ؔ غف سركش میك راعٌ کٍ اع طٌت کس
شٌکس
راعٌ کٍ كغیت ہَ شبیر
*****

تیرا مٌتف
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َ ل ٹکق اؽ صلعلو ٌُقٍ تھٌ
َ تھ
ٌُضك کن
َ ل ٹکق اؽ صلعلو ٌُقٍ تھٌ
َ تھ
ٌُضك کن
ع ٹٌس کٌ رـ ٕکً جب غھذ گ ٹٌ ًظکیزم
صیر ك شعٌ کٌ

ّ ٹکس

ع ٹٌس ایق ج ٹذش

ہَ يرٕضٌ کٌ جٌتٍ اكش شٌف و ٹـ سعمر
جٌف

ییمیر

قٌطمه کٍ آُکي

کٌ

ٌُشا

ٌُتٍ تھٌ تھٌ ن طركق میك او ٹذ تھٌ آ یکھمق میك
ّ
شبیر کَ ْجلق کٍ تھٌ قکس ٔس شاہلق میك
ّ ٹٌشٌ ہٌ ُل ٹٌ تہر سَ عو شكض کٌ ّ ٹٌشٌ
َ رك ٌُضكق آیکھمق میك آۓ آ ٔسمق
جب کِ گن
مبن میك ل ٹٌ ًظکیزم رؿ ٓس ک ٹٌ تھر قٌنل
َ ت ہنج ٌ
شہلاش سَ نللَ کو اب جلذي ىچھ
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آتٍ كعٌء ٌُشي جب تہو گ ٹٌ سب ٌُتٍ
شف میك گسا گھمصً سَ شبیر کٌ كم جٌتٍ
ىجٌش تھٌ نَ ٌُش تھٌ ص قٌ عرینلق

کٌ

فرمٌٌُ شٌم ریك نَ تھٌتٍ تھٌ ہف سَ ْچھڑً
َ عذمَ
ہَ نَ ٔسٌ کٌ عٌلف رؿ نن ہَ کین
ع ٹٌس تیري ملت نَ نلصي کير تھ ٹٌ
نللٍ ظکنبن عو سَ ع ٹٌس کنلق نن آۓ
م
َ ك ٹـ میك تھر کس تہیك كم آۓ
صل تھٌ گن
ُ
َ اً مللٍ
ک ٹٌ كم تھٌ نن و ٹذاف سَ ل یی ٹگ
اً قٌطمه کَ رلیر ہَ كاس طوء ج ٹذش
ىچھذھٌش میك ہَ

پ ّٹا

تف ہٌ ْجٌلل آ کس

غف سَ کسك آضار اً شبیر کَ س ٹذا
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ؔلٍ کمیر لَ آ ٔسملق کَ
ع ٹذ جمٌ

گلہر

َ
شیػ الہذي کٌ لَ کَ آٌُ كس ٹلو رش ٓس
اً يرٕضٌ کَ ىؿ ہل مقنلؿ نن ھذنه

٭٭٭٭٭
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ُ
تہیر اس طرػ ہَ اس طرػ ىکھم کٌ لسکس ہَ
ُ
تہیر اس طرػ ہَ اس طرػ ىکھم کٌ لسکس ہَ
تہیر میك تہٌق اؽ نَ ضٌُق مؼصلـ اصغر ہَ
َ عو شكض کٌ ّ ٹٌشٌ
فرات اقسمس تیرً شٌ من
دمحم کٌ

نلاعو قٌطمه ضہرا کٌ رلیر ہَ

دصیق ایق علٍ ہَ امنجٌق کٍ سخت میزؿ ہَ
َ قٌطف شٌ رلیر ہَ
ٌؔؾر و ٹذاق میك جٌنَ کَ لین

َ ٓس تیر ہَ ضمکھٌ ضٌُق ہَ ٌُة کٍ گلري
گل

علٍ اصغر کٍ فرٌُتٍ کٌ ىحشر خیز من طر ہَ
َ نل تھٌ اً عٌضمش کَ ضمشح
َ سَ تہل
گہق لگن
سشا نن رُکي لَ کضکٌ گً ہَ کس کٌ خنجر ہَ
ن طٌـ رك عہٌق میك اب قًب عٌـ آییگٌ
َ ٓس خنجر طير سیمگس ہَ
عو ریك کَ گل
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ت مہٌشي ؼیرنلق کل ک ٹٌ ہلا ہَ اً ًسلمٌنل
ہجلـ عٌـ اكش آؿ ع ٹٌ ىخ ٹٌح جٌرش ہَ

ُ
کلتٍ اف نَ خیر کلفَ کَ ٌُس ٹذكق سَ نن کہو رك

ؔ
َ سر ہَ
کو آ یکھیك ّ ٹذ کس لل ٌُتٍء ضہرا کھل
*****
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َ سَ ٕکلٍ
َ ہلۓ ضینب خیم
تھٌتٍ تھٌتٍ کہن
َ سَ ٕکلٍ
َ ہلۓ ضینب خیم
تھٌتٍ تھٌتٍ کہن
و ٹذاف سَ جب ضینب نَ رلذؿ کٍ آكاض ستٌ
َ
اير جذا سَ رلذؿ نَ صلف سَ شٌم كاى کَ
شُؿ ل ٹٌ ہَ ٌُللق کل خیملق میك آٌُ ہَ شف سَ
َ لگٌ شٌم کٌ كم ہف رشر ٓشھٌ
غف سَ عذائیك ر ین
م
صلش تھٌ تہق کَ تھٌتٍ میرا آٌُ شًهت ك ٹـ سَ
ریکھٌ کَ گھمصا ینہٌ ہَ صلف میك ٓس ہَ سركش کَ
آٌُ ج ٹٌؿ صل تھٌتٍ کٌ تھٌـ کَ رؿ کل ِیبي گتٌ
گھمصً سَ نلغھٌ کچي نل ّ ٹٌ کنلق نل اک ٹً آٌُ ہَ
صلف لگٌ کَ ٌُللق میك کیسٌ خیر نل ىٌُ ہَ
جٌؿ ّ ٹٌ کچي ّ ٹٌسَ کٌ شكکَ نن گھمصً سَ نللٍ
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م
جلتٌ ضمیك نن ہلگٌ کہیك تھمکٌ ّ ٹٌ شٌ ك ٹـ میك
م
کلتٍ نن ٌُس تھٌ ہلگٌ كہٌق ىچي کل نل لَ جٌ ك ٹـ میك
آح کَ رف نل صنخ سَ ہَ تھٌتٍ میرا ًضکـ میك ٓشي
جللم یمٌ تھر ّ ٹکشي نن ہلکَ نن ضینب نَ ریکھٌ
َ نن جلؼ نن خنجر کل شگش
طير نَ خشه کَ شین
سجذم ْجٌٌُ تھٌتٍ نَ طير نَ تھیري نلتھٌ غھري
غلف ك دمحم ق ٹـ ہلۓ ضینب نَ شکلم نن ک ٹٌ
َ سر ریکھٌ
اشؾ تھري آیکھمق سَ مگس تھٌتٍ کٌ کین
ہٌۓ دسی ٹٌ کہتٌ شہٌ مٌشا گ ٹٌ ضینب کٌ اػٌ
غ
سر سَ شرا جب ھیتٌ تھٌتٍ تہت ٌُر آٌُ تھٌ
َ ہٌ جلتٌ ضمیك نن ىعو تھٌ
اكش ن طر کَ شٌ من
ُ
َ ْچي شٌ کلتٍ ہلگٌ نن رکھٌ
ک ٹٌ ک ٹٌ اً ضینب راغ مل

5252

م
م
ع
ه
ـ عٌلٍ قذش
کسنَ ہیك جب ك ٹـ کٌ ّ ٹٌق شٌم
ؔلٍ آیکھمق میك تھرٌُ ہَ كم غف کٌ من طر
ٍّ اً جمٌ
اہـ خسـ کل رلذؿ نَ خیر س ٹٌتٍ جب غف کٍ
٭٭٭٭٭
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تھٌلَ کٍ نلؽ ٓس سر شبیر

ہَ

تھٌلَ کٍ نلؽ ٓس سر شبیر

ہَ

اكش سر

ٓسہبن شٌتي میك ہًشیر ہَ

َ كاللق کسك تیزً نن ن طر
اً کلمن ٓش ھن
نن سر دصیق کٌ ہَ تہیك جٌشػٌ کٌ سر
نلش جذا کٍ

دس نن نن ینلٓس ہَ
ؼیركق کَ رشو ٹٌق نن اكینلق کٍ ٔست ٓس
م
غہزارٌُق یتٌ کٍ ہیك نَ قیع ك جٌرش
ىحمـ

ن غیر

ضینب

َ
َ ہلۓ عٌُذ کَ قذـ لصکشانَ تھ
جلن

ّ
َ
نل ٔست نن م طللـ کَ رشً لگٌنَ تھ
ک ٹٌ س ٹؿ رؿ نن لسکس نَ تیر

ہَ

رلگیر

ہَ
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َ ہیك آنَ
زنلصھٌ نن دسکٍ عرش سَ فر سن
جٌؽ قذـ کل ایتٌ ُلکلق سَ ہیك لگٌنَ
ُ
َ آم تٍ ض جْیر ہَ
تیركق میك ا شک
ضینب ٕکٌشي کو عذًو خساـ ہَ ہف ٓس
ت ٹ ک
ّ
ھ کل ھجلش ْجلق کَ مبن سَ ٕکٌؿ کس
ک ٹٌ

آؿ

اجمذ

کٍ تہٌ نلكیر ہَ

َ ہل ظکنبن کل اً لػیك
کنلق کھڑک ٹٌق ر ین
کٌنلق سَ لہل تہ ٹٌ ہَ  ،اب ٌُل ٹٌ تہیك
ّ
ت
ب
ت
ھ
اس ْجٌ کٍ ھٌ ک ٹٌ ً هصیر ہَ
َ سیف
َ کیس
گصشً رؿ شٌُب نن کیس
اتھٌشم شٌؿ كالَ کٌ تھملٍ ت ہیك كم غف
آیکھمق میك اکیر کٍ ٔسٌ ٕصلٓس ہَ
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کلفَ سَ ٌُ نن شٌـ لػیك ظلف زھٌنَ ہیك
ٓس اہـ ینت صیر کَ صلہر رکھٌنَ ہیك
نن قٌطمن کَ

شیر

کٍ ٌُ تیر ہَ

صلس ٹٌق ٕغیب ہلتٍ ہیك اس مٌتف کَ غلض
ملتٌ ہیك آتي جیتیك اؽ آ ٔسمق کَ غلض
نن آخسن کَ نلسَ
عزاراش کس رعٌء
َ سَ ؔ
مٌتف کَ كؼ ٹل
ُ
شیػ الہذي کٍ طمؿ ہل اس كقُ ُؾ ب قٌء
جب ُؾ کو ٌُقٍ مٌتف شبیر ہَ
*****

کٍ ُذتیر

ہَ
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ُ
تھرا نن گھر میك ىتٍ تھٌ نن گھر نل سب اخش گ ٹٌ
ُ
تھرا نن گھر میك ىتٍ تھٌ نن گھر نل سب اخش گ ٹٌ
ّ ٹٌ اً رست ِینلا نن شٌمنلق نَ ک ٹٌ ک ٹٌ
دصیق کٍ ز طٌ تھٌ ک ٹٌ کو ق ٹـ کس کَ رـ ل ٹٌ
نن صلشئیك آطمٌق اب آّ ٹگٍ ن طر کہٌق
کو ریق صؼ کٌ کٌشكاق كطق سَ ركش ُلٹُ گ ٹٌ
َ
َ اكش اشؾ صلق تہٌ ین
اً ٌٌُُ جٌف آ ین
َ لہل لہل ہَ کسًُ
نن شٌف رُکي جٌ ین
تہٌ تھٌ شیر قٌطمه تہٌ تھٌ صلف يررٕضٌ
صل رشو ٹٌف

کسًُ و ٹٌؿ آب تہو گ ٹٌ

کہل اً میرً دضبن یق کہٌق ٓشً ہل نَ کَق

ُ
نن جٌؽ غھٌص رً تہق ًُئیك شذ کٍ لَ سشا
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ُ
اتھم میرً تہٌرشكق دصیق کَ قذاینلق
صلاب رك اً ىزلل کَ رً شہٌ ہَ مٌق عذا
ن طر نن کسکٍ کھٌ گتٌ اسَ تھٌ ملت آ گتٌ
سجر ہلتٍ صل ّ ٹٌم کٍ لہل میك تھر گ ٹٌ ق ٹٌ
نن ینت نل ٓساب ہَ صل آح نَ ب قٌب ہَ
نن کیسٌ

اب قًب

ُ
یتٌ کٌ ٌُغ اخش گ ٹٌ ہر اُؾ گـ یکھر گ ٹٌ

ہَ ىجٌہذاف

کسًُ

فرات صلق میك تھر گ ٹٌ ہلتٍ سیف کٍ اینہٌ
ہلۓ كطق سَ نَ كطق ل ٹٌ كم گھر ٔسٌ نن یق
ُ
ْ
اخش گتٌ نن ا جمق نن اُؾ رف میك ک ٹٌ ہلا
مذر کل آل ٌٌُُ جٌق ہَ جٌش ضمق زھلاق زھلاق
لسض شہٌ ہَ آطمٌق دصیق س ْخ ہل گ ٹٌ
ّ ٹٌل ٌُ عو ضمق صل تھر کَ آ گتٌ كطق
ت مہیك نن ٌُّ ٹگٍ تہق نل ہلگٌ رؿ کٌ جٌؿ ک ٹٌ
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تہٌ كم میرا تھٌتٍ ہَ دصیق کٌ قذاتٍ ہَ
ُ
ت
اسَ ھٌ ِی ٹذ آتٍ ہَ تہق کل دس نن ٌُض تھٌ
کشي ہَ رھلة میري جٌق نن ضمل ضٓس آطمٌق
خبھٌ ہَ رؿ میك ٓسغھ ٹٌق لہل یمٌـ تہو گ ٹٌ
ّ ٹٌف سعمر خصیك جذا ہَ سب سَ آفریك
ُ
ت
لسض لسض ا ھیك ضمیك نن ظق کَ نلظنء ٕکٌ
اً خس ت مہٌشي ىش نل شیرر جٌؽ ہل جکٍ

مگس دصیق ہَ اتھٌ ٓسہبن یق ٓشا ہلا
*****
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َ
َ سب کچي کسًُ نن تھملی ٹگ
تھمؿ جٌِی ٹگ

َ
َ سب کچي کسًُ نن تھملی ٹگ
تھمؿ جٌِی ٹگ
َ
صل دصیق ٓس گزشي كم ش قٌ نن تھملی ٹگ
َ ک َ ق ٌُ ـ ہ َ
ک ٹٌ كم غف کٌ اقسٌنن تھم لن
َ ک َ ق ٌُ ـ ہ َ
ک ٹٌ كم قٌقلو ّ ٹٌشٌ تھم لن
َ ک َ ق ٌُ ـ ہ َ
ک ٹٌ فرات کٌ تہرا تھم لن
َ کَ قٌُـ ہَ
ق ٹـ عٌـ ؼیرت کٌ تھم لن
ُ
اس کٍ ٌُر میك اُؾ رف
ہر

ص عی ػ

نن

ضمیق

شكییگٌ

شكّ ٹگٍ

ہر

کل

عہٌف شكییگٌ

صلاف

شكییگٌ

آطمٌف

شكییگٌ

ُ
َ ّ
اس کٌ ہر توىتٍ رً کَ جٌف شكییگٌ
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َ
ظلف صل ًسٌفر ٓس ہل گ ٹٌ نن تھملی ٹگ

ُ
َ
اس کٍ ٔضبن کٌمٌ کٌ مٌخسي نن تھملی ٹگ
اّ ٹذا

نن

َ
تھملی ٹگ

ُا ِاہتنُُ

َ
نن تھملی ٹگ

َ
قٌطمه کَ ّ ٹٌشكق کٌ يرّنن نن تھملی ٹگ
دس ضمیك نن رـ نلصا كاشج ییمیر نَ
ہر قذـ نن ٓشٌٌُُ شٌمنلق کَ لسکس نَ
آخسي اساق ري تھٌ دس كعٌ میك اکیر نَ
لٍ عہٌق اُؾ اُگشاتٍ تیر کھٌ کَ اصغر نَ
َ
َ کین
ضمگلاش آیکھمق کَ اشؾ غف ز ھل
َ
َ کین
تھمث تھمث کس شكۓ رؿ کَ آ ُل
َ
َ کین
ٌُ نن شٌـ آۓ ہیك سخت ير جل
َ
َ کین
َ گل
عؾر ّ ٹؿ ہلنَ ُؾ کِ گن
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َ ضضف کھٌنَ كاللق کَ
کس عػب کَ ینلش تھ
صلّے ٓس سر ک ٹٌنَ كاللق کَ
عسؽ کَ م َُ
شف کل جٌنَ كاللق کَ ير کَ آنَ كاللق کَ
آح ُؾ لسضنَ ہیك رؿ ضمٌنَ كاللق کَ
َ
َ يرنَ كاللق کل ْجف ہف تھمى ر ّ ٹگ
ا ین
ُ
ُ
َ
َ اّ ٹٌ غف رٌُ ر ّ ٹگ
اسکٌ غف اتھٌش ّ ٹگ
ُ
ّ
َ
اشکٍ ٌُر جلقت کٌ مذعٌ ّ ٹٌ ر ّ ٹگ
َ
َ ير کَ ہف رکھٌ ر ّ ٹگ
ػٌ کَ ہف رکھٌ ر ّ ٹگ
*****
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َ نن ہف کسُـ میك كم ج ٹذ تہر کٍ شٌري
تھملی ٹگ

َ نن ہف کسُـ میك كم ج ٹذ تہر کٍ شٌري
تھملی ٹگ
ُ
شللاتٍ ہَ صلق کَ آٔسمق شبیر کَ گھر کٍ شٌري
ع ٹذ اہلل ركلہٌ ّ ٹٌ تھٌ اكش سر نن کَق تہ ٹٌ تھٌ
کس طرد ہلتٍ شیر کَ كم لخت جگس کٍ شٌري
َ
کچي ُـ ہٌ شہٌ كم ّ ٹٌہٌ اقسمس یتٌ كم ینلا
نن کیسٌ ہلتٍ کسُـ میك عو کَ رخیر کٍ شٌري
ہٌتھمق میك لگٍ نن مہ ٹذي معملـ ہَ سب ٌُشاتٍ
َ ہَ ّ ٹٌسَ گھر کٍ شٌري
سرُّ ہل نیشر کیس
رً کلف و ٹٌشک ٹٌري گھر کٌ گھر ہَ فرٌُري
ُ
ل
ک
ٌ
ر ھ ٹٌ ر ہق کَ ہيرام ركلہٌ ض طر کٍ شٌري
َ میك صل آٌُ ركلہٌ
نعلُز ُذش کٌ ل ٹکس خیم
سركش نَ کہٌ اب طَ ہَ ایق شیر کٍ شٌري
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شیر نَ كغیت کٍ تھٌ شبیر سَ تھٌتٍ کسٌُ
ایتٌ رخیر کَ ہيرآم تف میرً ٔشر کٍ شٌري
َ كعذم نلق کس کَ شذھٌشا ركلہٌ
ىحشر میك ملی ٹگ
َ تھر کٍ شٌري
قشهت میك لکھٌ تھٌ ظکنبن کچي لىج
م
َ کل
اؽ ضمش ہلا ك ٹـ میك رك لہ

مٌشك مٌشك

مٌتف میك ُذؿ جٌّ ٹگٍ سركش کَ گھر کٍ شٌري
َ میك لگٍ ہَ ٓسغھٌ ضینب کٍ قشهت تھمتٍ
شین
ت
ب
ھ
اشمٌق تھٌ ھٌ کل اؽ رف کستٍ اکیر کٍ شٌري
َ
شبیر کَ غف کٍ ىجلس میك آتٍ ہَ ضہراء کہن
َ رخیر کٍ شٌري
َ ِین
ہل تف کل و ٹٌشؽ آ ین
جب کلتٍ ِین ِ
سیگٌ غہرم
َ یتٌ کَ سر نن ح

ٌُر آّ ٹگٍ ینلا رلہق ركلہٌ نَ سر کٍ شٌري

راعٌ دسیتٌ مللٍ ٌُ دشر

ہل

ٌُقٍ

ٌُ شب

نن شٌر شہَ نل و ٹٌنَ ہف شٌـ ك سجر کٍ شٌري

5222

شبیر کَ غف کَ ضما نن ٌُ شب غف کلتٍ رکھٌٌُ
ؔ نن رعٌء راعٌ سَ ہَ گھر گھر کٍ شٌري
شٌکس
٭٭٭٭٭

5222

نلتھٌ غھري عو کٍ گسرف نن جلتٌ ہَ
نلتھٌ غھري عو کٍ گسرف نن جلتٌ ہَ
شكنَ ہَ ییعمیر  ،ضہراء ٓشیتٌ ہَ
م
ك ٹـ ٔشر

کٌ
غ

ضہراء سجٌلل

گسنَ نن ٌُنَ آغلش میك لل

ھلتٌ ُذف شٌشا اكش گسـ شیتٌ ہَ

ت
ھ
ت
ت
َ ھٌتٍ ہیك ہَ
َ ینج
ِین

اینل کٍ فرقُ میك رؿ خصیك ہَ

ینہٌ رؿ عو ٓس ک ٹٌ ک ٹٌ گزشتٍ ہَ
ُ
ُ
اهت کٍ ْحصش کٌ ہلگٌ سجذم
خنجر جلیگٌ نن طير اتي جٌ
غ
ضضمٌ جتیك عو کٍ سجذً میك ھکتٌ ہَ
َ ہَ رؿ ّ ٹذ ضہراء
خنجر ُل

تھٹ جٌییگٌ اب مٌق کٌ کلنخن

گسرف عو ریك اجمذ خنجر سَ کیتٌ ہَ
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ِیتٌ کل

ایتٌ

مٌرش

شیبھٌلل

ىش

َ
اػٌ سَ

آ کس ہ ٹٌلل

ضینب کَ ٌُلل ق سَ کسُـ لسضتٍ ہَ
ک
ک ٹٌ ری ھتٌ ہَ ىحشر میك ضہراء

نَ سر ہَ میري گلر کٌ ٌُى

نَچیق مٌق نغرم آم کٌ تھرتٍ ہَ
جب ُؾ ہَ رّ ٹٌ ٌُقٍ ہَ نن غف

رؿ ک ٹٌ نن غف میك یبھر ہَ ُپر تف

ُ
ہف ہٌ تہیك شٌشي رّ ٹٌ ہٌ شكتٍ ہَ
سب کل

مللٍ ؾر ْخ

س ٹٌتٍ کسُـ ًُ لل
ّ
نن ہٌ ت و ٹٌ میك زھڑکق زھڑکتٌ ہَ
مللٍ ؾر ْخ

َ
اقذس رکھٌ رك

َ
ٓسہٌف ریك کَ ہيرام ًُلل
اقذس رکھٌ رك
ّ
نن ہٌ ت و ٹٌ میك زھڑکق زھڑکتٌ ہَ
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َ مللٍ
آیکھمق سَ جـ کس آِی ٹگ

َ
ٹ
ی
ِ
َ مللٍ
سب کچي كم رش سَ ٌُ گ

ُ
َ
م
دس رش سَ عٌلف کل او ٹذیك لتٌ ہَ

م
م
ٹ
ع
ك
ه
ـ
ـ
مللٍ

س ٹٌنَ

جٌف یتٌ کٌ جللام رکھٌنَ

ؔ نن من طر کل آ یکھیك ٓسستٌ ہَ
شٌکس

*****
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ِی ٹٌ

ت مہیك

ٕکٌشٌُ

ہَ

آل

قٌطمه

ِی ٹٌ

ت مہیك

ٕکٌشٌُ

ہَ

آل

قٌطمه

ٌٌُُ کٌ ریك شیلاشٌُ

ہَ

آل قٌطمه

ُ
َ کٌ تھٌ غف اتھٌ ل ٹٌ
قٌطف کٌ ضضف رك لہ
اؽ رك تہر میك کسب ك ًُ ک ٹٌ رکھٌ رٌُ
ہر غف جگس کل تھٌصٌُ ہَ آل قٌطمه
م
ٌُضك ک ٹٌ کَ تھٌتٍ تھٌ ك ٹـ میك جـ ٔسٌ
ع ٹٌس کَ ىسَ نن كم م طللـ ہیك کھڑا
ایتٌ

کير

شیبھٌل ٹٌ

َ نن ٓسغھٌ کھٌکَ گسا شف میك نلش ؽیق
شین
َ سَ دصیق
َ ٔشر اکیر صلاق کَ شین
ا ین
تیزم كم اب ٕکٌل ٹٌ ہَ آل

قٌطمه

ہَ

آل

قٌطمه
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ّ
َ
َ کل ٌُتٍ کَ كا س ط
َ ْج
ىٌُ تھٌ ا ین
ُ
َ ہٌتي سَ
ىعو اسٌ مؼصلـ کٌ صلر ا ین
ُ
ٓسُّ میك اب ا ٌُشٌُ ہَ آل قٌطمه
ٔضبن رہق ضمىم تہر کٌ دضبن یق دصیق

غ
تیرك سَ ھلتٌ ہل گ ٹٌ شٌشا ُذف دصیق
تھمکس

لػیق

مٌشٌُ ہَ

آل

قٌطمه

َ یتٌ
َ ص ل من
ہٌق نن كہٌ جلؼ ہَ دس
كم نلسگٌم ہیك ٌضطفٌ نن ہٌۓ اب صفٌ
خنجر کَ شگشً مٌشٌُ ہَ آل قٌطمه
ظٌقُ تہیك کو آخسي سجذم کسً ارا
َ کل رك غہٌشا کسً سر کل كم قذا
ِین

ُِہمّتُ

كم تف سَ مٌُگ ٹٌ ہَ آل قٌطمه

5222

ُ
گلري میك سر اتھٌلل ق ٹٌهت کٌ كقُ ہَ
ایتٌ شرا ْچھٌلل غہٌرت کٌ كقُ ہَ
ُ
اب طير سر ا ٌُشٌُ ہَ آل قٌطمه
ضینب ٓشة ٓشة کَ رً شہٌ ہیك نن عذا
ّ
امٌق ت مہٌشً گھر کل لػیك کس کَ نَ شرا
ٌُضاشكق سَ

گزاشٌُ ہَ آل قٌطمه

ٌُ شب رعٌو شیػ الہذي نل قنلؿ کس
مللٍ ؾر ْخ ّ ٹٌۓ كم كیر ینلؿ ٓس
ٔس ینچیق کٌ كاس طو ہَ

آل

قٌطمه

صلمَ ؾر ْخ قٌطمه شیػ الہذي کَ شٌتي
ؔلٍ کٍ سب مؤوتیق کَ شٌتي
ہَ نن رعٌ جمٌ
تف سَ مذر كم مٌُگ ٹٌ ہَ آل قٌطمه
*****
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َ کل شكتٍ ہَ خنت میك قٌطمن
ِین

َ کل شكتٍ ہَ خنت میك قٌطمن
ِین
غف سَ ٓشیتٌ ہَ ٓسُّ میك قٌطمن

ٌٌُُ نَ صلسٌ شاؿ كم ِی ٹٌ ّ ٹٌشٌ ہَ
کٌُذھَ نن صل خشھ ٹٌ شیتٌ نن ضمٌُ ہَ
شبط ییمیر ہَ عرُّ میك قٌطمن
ُ
کلتٍ اس رلیر کل تیزم لگٌٌُ ہَ
اكش کلتٍ اشکل

تیر یبھر لگٌٌُ ہَ

کس طرد ہل ٌُشك شاجت میك قٌطمن
َ ٓس مللٍ کَ ِیبھٌ تھٌ
جب طير شین
ٌُر آتٍ تھٌ عو کل آغلش قٌطمن
شبیر تھٌ ٌض طر عرُّ میك قٌطمن
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می قـ میك اؽ تٍ تٍ ٌُللق کل کھملَ ہَ
م
ك ٹـ کل غھٌصً ہَ كم تٍ تٍ شك شك کَ
َ
خصف ك اصػ کٍ ہَ جٌلُ میك قٌطمن
گسرف نن سركش کٍ جل ٹٌ ہَ اب خنجر
آل اً قٌطمن اب کِ شہٌ ہَ سر
عو کل شیبھٌلل اس شٌعت میك قٌطمن
گلري میك صل ضمٌُ جلتٌ ضمیك ٓس ہَ
ُ
ہَ یق کہیك اسکٌ اكش سر کہیك ٓس ہَ
َ نن ٍّ من طر دشرت میك قٌطمن
ر یک ھ

یک
نَ سر صل سركش کل ىحشر میك ر ھ ٹگٍ
اؽ آم

کٌ نغرم

ضہراء

ٕکٌشُگٍ

نَ رـ ہل جٌّ ٹگٍ خنت میك قٌطمن
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شیػ الہذي مللٍ آنَ أسٌ اؽ رف
ضٌُشت کسً مللٍ کَ شٌتي ہر مؤمق
ظق لل ت مہٌشي ہَ قذشت میك قٌطمن
ظّ
ـ ص قٌعت ہل شیػ الہذي عو کٌ
ْحصش کٌ ہل شٌنن شیػ الہذي عو کٌ
ؔلٍ ہَ ذؾرت میك قٌطمن
عرض جمٌ
٭٭٭٭٭
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م
َ کَ ك ٹـ کل آ کس سجٌلل قٌطمه
ِین
م
َ کَ ك ٹـ کل آ کس سجٌلل قٌطمه
ِین
ؽجرا کٍ جلتٌ شُّ ہَ فرش ْچھٌلل قٌطمه
مٌق قٌطمه مٌق قٌطمه مٌق قٌطمه مٌق قٌطمه
اؽ غير ُؾ دسکل ٌُضك ق سَ نل ٌُلَ
ُ
تیر ك تیر اشکل یبھر کلتٍ مٌشً
ّ
امٌق

َ غھ ٹٌلل قٌطمه
َ کل رامق میك ا ین
ِین
کہٌق تیري آغلش

اكش کہٌق

کٍ

ٓسمٌ

َ ؽجرا کٍ نن گسمٌ
ِین

گھمصً سَ گسٌُ ہلق ىچھکل شیبھٌلل قٌطمه
ہلق ركش تیرب سَ عرُّ میك ینہٌ ہلق
َ ٓ ،سارش کٍ فرقُ میك شكٌُ ہلق
ِین

ک
َ آ کس لگٌ لل قٌطمه
َ سَ ىچھ
َ لنج
ا ین
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م
ط
ھ
ّر ٓس
سر شکي کَ مٌرش کٍ كیر
َ نلق سركش
َ تھ
كقُ كراع مٌق سَ کہن
اب ہَ صمر آخس نلعو ّ ٹرھٌلل قٌطمه
صل آخسي شكتٍ نل نَ کھًتٍ تھٌ
ُ
ّ
ت
ک ٹٌ صیر کٍ ولت اس میك طمٌتٍ ھٌ
ل
اص قٌؼ کَ قمیك آخس کھًلل

قٌطمه

م
َ کٌ
َ ك ٹ ـ نل ِ ی ن
ٌُلل سَ غھٌصا آ ین
سر کھملَ ق ٹـ گٌم میك آ جٌۓ نن تہ ٹٌ
م
ضینب کل ك ٹـ سَ آ کس ہ ٹٌلل قٌطمه

سجذم ْجٌنَ کٍ تھٌ اب ظٌقُ تہیك یق میك
كقُ مذر امٌق اس ظلف کَ یق میك
ٌٌُُ علٍ تھٌتٍ دصق کل تف یُال ول قٌطمه
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اب

آخسي سجذم

میرا

ہلگٌ

ارا

خنجر سَ سر میرا یق سَ جذا ہلگٌ
ُ
سر میرا ضانل ٓس آل اتھٌلل قٌطمه
ہَ قٌطمٌ راعٌ شیػ الہذي سركش
َ شیب گھر گھر
شبیر کٌ غف ہَ دسک
شبیر کٌ جللم اف میك رکھٌلل

قٌطمه

شیػ الہذي مللٍ كم رف تھٌ رکھًۓ
ضہرا

کٍ

ٓسُّ ٓس ؾر ْخ

ینلاۓ

َ ٔشري س ٹٌلل قٌطمه
غف صلاشك ق کل ا ین
لہجٌۓ ضہراء میك شیػ الہذي مللٍ
ؔ اؽ آم کٌ نغرم
تھرنَ ہیك جب شٌکس
ُ
َ ہیك ىحشر اتھٌلل قٌطمه
قذس ٹٌق کہن
*****
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ِیتٌ علٍ کٍ ٓسُّ ضہراء نن آتٍ ہَ
ِیتٌ علٍ کٍ ٓسُّ ضہراء نن آتٍ ہَ
کسٌُ لہل تھرا تھٌتٍ کٌ ىتٍ

ہَ

ُ
ُ
کہتٌ ہَ اً دصیق کٍ مٌرش اتھم اتھم
ضینب سَ کسًُ کٌ سشا مٌخسا شیل

ّ
امٌق ہمٌشً رشر ك ٌعٌٍّ ہَ رشرٌُؽ
ّ
َ ہیك جٌؽ
امٌق ہمٌشً قلب ك جگس ہل جک
ّ
ُ
امٌق ہمٌشً ٌٌُُ کٍ اهت نَ کٍ رعٌ
ّ
ط
َ شہَ شكا
امٌق ہمٌشً صلف کل ىچھ
ّ
َ ٌُتٍ کل ہف یمٌـ
امٌق ٓسس کَ شم گن
ّ
ت
امٌق رٌُ نن ہمکل کسٌ نَ ھٌ اُؾ جٌـ
ّ
َ
امٌق ہمٌشً يرر نن ییغ ہل گن
ّ
َ
امٌق تہٌ کَ صلف میك كم شٌشً ضم گن
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ّ
امٌق ٓشً ہیك تہر نن ع ٹٌس شكتھکس
ّ
امٌق ظکنبن ہلتٍ ہَ ضُذاق میك نَ ُذش
ّ
امٌق کہٌق سَ اکیر مہرك کل ىلق میك
ّ
امٌق کہٌق سَ اصغر ٌُراق کل ىلق میك
ّ
ت
َ
امٌق لجذ میك زكب کَ قٌطف ھٌ جـ ر ین
ّ
امٌق دصق کل مبن نن رکھٌنَ کَ ہف شہَ
ّ
امٌق كم میرً غلف ك دمحم صل ہیك ٔشر
و ٹذاف کسًُ میك ٓشً ہیك ک ٹٌۓ سر
ّ
ُ
امٌق جینب ایق م طٌہر ضہیر لیق

َ ٕؾرت دصیق
َ نن سب تھٌ ین
کٌـ آ گن
ّ
امٌق كم خس کَ دس نَ سر اّ ٹٌ ک ٹٌ رٌُ
بنش کػ دصیق میك ایمٌق کل ٌُ ل ٹٌ

ّ
امٌق دصیق کسب ك ًُ ہٌ میك شم
ّ
امٌق دصیق شٌشً ٌعٌٍّ کل غہو

َ
گن
َ
گن
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ّ
َ نَ ٌُشك نَ كطق
امٌق دصیق ير گن
ّ
امٌق دصیق کل نن نیشر ہلا کَق
ّ
امٌق نن جٌؿ عٌُذ ییمٌش

ہل

گ ٹٌ

ظٌلف س ٹٌم نَ ل ٹٌ ٔشیر عرٍّ کٌ

ّ
ُ
ت
امٌق قذـ قذـ نن اشیري شىتٍ ھٌ

گسرف میك طمؼ ٌُلق میك ضْجیر تھٌ ٓشي
ّ
ت غ
امٌق ہمٌشي جٌرشیك ھٌ ھق گتٌ یمٌـ
ّ
ہ
َ ا ـ شٌـ
َ تھ
امٌق ہمٌشً جٌؿ نن ھیسن
ّ
َ کو میك اب ػٌ کَ ک ٹٌ کسكق
امٌق ّ ٹٌ ین
کس طرد میك دصیق کٍ فرقُ کٌ غف غہلق
ّ
امٌق كم ّ یینلق کٌ ٓشّ ٹٌ كم ضمش ك صیق
ّ
ٹ
امٌق شہ گٍ ٌُر كم آم ك ٕکٌ كم ئیق
ّ
امٌق شٌُب شكتٍ ہَ اصغر کل صنخ ك شٌـ
اکیر کل ٌُر کستٍ ہَ ل ٹلٍ تھٌ ٔضبن کٌـ
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ّ
َ امٌق جذا گلام
ٌُضك کَ ّ ٹـ ریکھین

م
ك ٹـ کٍ جٌؽ یق گتٌ اقسٌق جذا گلام
ّ
امٌق نن نَ ٔسٌ ہَ ق ٹٌهت کٍ نَ ٔسٌ
ّ
امٌق ہمٌشً جٌؿ نن شكتٍ ہَ نَ کسٌ
آتٍ كہٌ ُذاء کو سر دشر ہف تھٌ جب

َ ِیش شب
کسٌُ لہل تھرا ہلا شکي ر ّ ٹگ
ِیتٌ ت مہٌشا تھٌتٍ عو ًشرلیق ہَ
ِیتٌ ت مہٌشً صیر میك قنخ جتیق ہَ
*****
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ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل

کسب ك

ًُ

السًـ

تھٌتٍ میرً ٔضبن کٌـ

شٌم سَ

ک ہ ٹٌ

ّ ٹٌـ

کستٍ ہَ ضینب شًـ

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل
ِینلا

شکھٌٌُ

ج ٹٌؿ

ريق ہَ ٌُنل کٌ ىؿ

كیر

نن

ٌُییمٌؿ

ہل

َ ضؤاؿ
ہَ تہٌ ْچھس

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل
اکیر

گلگللق

ق ٹٌ

َ
شین

جٌـ

غہٌرت

ّ ٹٌ

ّ ٹٌس

نن
ْچھٌ

تیزم

لگٌ

مو ل قٌ

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل
غلف ك دمحم تھٌ
مٌملق کل

َ
ا ین

آل
ًُل

مٌق کل سشا رُکي

جٌل

ٌُولق نن سب کل یبھٌل

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل
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ُ
جٌؽ سَ ركلہٌ اتھم

آکَ ركلہق سَ ملل

جلل

َ کہل
تھٌتٍ سَ ا ین

ظکنبن

آل

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل
گ

و ٹٌ

آتٍ نن کیسٌ گھ ٹٌ

تھٌتٍ تہق سَ غھ ٹٌ

ک ن بن ل ٹ ٌ

لصق

ضہرا

شٌم

کٌ

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل
تھٌتٍ صل تف ہل ش قٌ

کچي نن کَق کل مً

ک ٹٌ کسً ضینب تھً

سر نن تہیك ہَ شرا

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل
َ تہٌ ضینب کَ ئیق
تھ

ہٌۓ

تف نل شذھٌشً دصیق

رؿ کل تہیك میرً چیق

عو

ییکسمق کٌ قٌقلو جٌ شہٌ ہَ شٌـ کل
*****

ًشرلیق
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نَ سر ٓشا ہَ شف میك كم قٌطمه کٌ جٌٌُ
نَ سر ٓشا ہَ شف میك كم قٌطمه کٌ جٌٌُ
نَ ريق صل ش ہٌ اكش عسـ ك کَق نن ٌٌُُ
دصیق دصیق

دصیق

دصیق دصیق

دصیق

شبیر ٓس سیف کٍ جذ کس ري ظٌلملق نَ
صلػ جذا تہیك تھٌ کچي رؿ میك ظٌلملق کَ
ٌُتٍ کٌ اُؾ م طرم عو شكض ُؾ نن

ٌٌُُ

َ عو کَ فرٍّ ىتٍ
َ ِین
ضینب تھٌ ا ین
لش نَ کٍ رك اجٌضت نللٍ علٍ کٍ جٌتٍ
ُ
ْحسمُگٍ ركره اس رـ گس تف نن سر ک ٹٌٌُ
َ كم نلنَ
َ نلاسَ سعمر کَ تھ
ج ٹذش کَ تھ
َ غھمنَ
و ٹـ صلاق لشً كم گس غير میك تھ
ہل کس غہ ٹذ

عو ٓس مٌق کٌ سحق یبھٌٌُ
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َ
ع ٹٌس ًسؾ ل ٹکس رشٌُ نن جب کَ تہنج

ّ
َ
َ کَ رش نن ْج
َ خیم
نَ چیق ٌض طرب تھ
ٌُتٍ ّ ٹٌ

نن ہرگص

جب نن ج ٹٌؿ آٌُ

شٌُذ تہیك تھٌ ٌُتٍ قشهت میك نَ کسمق کَ
َ خسي کَ ًظکیزم ُکشً ُکشً
شٌنَ کن
تھٌتٍ کَ غف میك عو کٍ نلتٍ کير جذاٌُ
ا کیر ّ ٹٌس سَ جب شف سَ ُلٹ کَ آنَ
ُ
ت
َ
عو نَ ضٌُق دسٌتٍ اكش اُگلشیري ھٌ ر ُک
َ میك تھٌ خشھٌٌُ
َ ّ ٹٌسَ ش ین
َ کَ تھ
ش ین
َ اکیر لشنَ کل جب ركٌُشا
و ٹذاق میك تہنج
َ نن تیزم مٌشا
نَ شضف اؽ صفٌ نَ شین
ٕصلٓس ٌضطفٌ کل نَ شضف

نَ و ٹٌٌُ
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اشًـ کٌ ىجٌہذ غي

2

مٌم کٌ

كم

اصغر

ُ
ٌُتٍ ًُنَ جٌطر ىنَ ہیك اشکل سركش
ُ
ُ
ایتٌ اٌُ اتھٌ کس ہٌتھمق نن ہَ اتھٌٌُ
ق اص غ ر
خسمـ کَ تیر نَ جب غھ ٹذا جُلو ُِ
اصغر نَ ًسکسا کس ریکھٌ تھٌ نلش سركش
ُ
ّ
ت
َ ٓس ھٌ نن شضف آٌُ
ْج
اس نَ كصلش

ضضمل سَ صلش دس رـ عو کٌ ُذف تھٌ شٌشا
ُ
طير لػیك نَ اس رـ تہلل میك ٌُلق مٌشا
َ نن
شین

خشه کَ خنجر جلٌمـ نن جًٌُ
فرمٌٌُ شٌم ریك نَ خنجر نن تہٌق جلیگٌ
َ ٌٌُُ نلعو
َ تھ
نن كم جگو ہَ دضکٌ لین
نن کہو کَ شٌم ریك نَ سجذً میك سر غھکٌٌُ
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نلتھٌ غھمشي سَ ہٌنَ کیتٌ ہَ عو کٍ گسرف
گ

لصق

كٓساف ہل شہٌ ہَ ینت یتٌ کٌ
ُ
گسرف ک ٹٌ کَ عو نَ اهت کل ہَ ْجٌٌُ
َ مـ شہٌ ہَ عو کٍ ن طر ہَ ىچي ٓس
پِنُ مٌ ُگ
ارتٍ عو کٍ مذد ك ّ ٹٌئیك لٍ ٓس
ساکس ہلقؔ
ہل غير ٌُب ىحشر ہَ نن رعٌ
*****

جذاٌُ
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ٓشة کَ ضہراء ٕکٌشي اً میرً ىؿ دصیق

ٓشة کَ ضہراء ٕکٌشي اً میرً ىؿ دصیق
میك ْچي نن عذفَ میك كاشي اً میرً ىؿ دصیق

یتٌ کٌ ركش  ،یتٌ کَ كم سجذً کٌ من طر
َ ہَ ٌُر
ىچھ

تیري

شاؿ

َ
صل س ن

اکیر

كم تف نن جٌف ّ ٹٌشي اً میرً ىؿ دصیق
نن تیرا تھٌتٍ ْجٌ

اكش نن اکیر ك

اص غ ر

َ تیرً ٌُكش
گن
َ مٌشً
ن طر کَ شٌ من
نن شٌف صیر ت مہٌشي

اً میرً ىؿ دصیق

دصیق رُکي شہٌ تھٌ میك تیرً آٔسملق کل
ہَ آفریك اً میرً لعـ تیرً ٌُضلق کل
غہ ٹذكق کٍ تھٌ ضماشي اً میرً ىؿ دصیق
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میك شات ہٌ سَ تیرا این طٌش

کستٍ تھٌ

میك ق ٹـ گٌم کل ٌُللق سَ عٌػ کستٍ تھٌ
ہیك اشؾ آیکھمق سَ جٌشي اً میرً ىؿ دصیق
َ
مً نن م طرم تھٌ ٌُتٍ کٌ ئیق رف سَ ْچھ
َ
ہٌق كقُ س ْخ نل اؽ گھمِّ ہٌ ًُ ر ین
غھري تھٌ ک ٹذ ہَ رھٌشي اً میرً ىؿ دصیق
نن کلف شكٌُ ہَ زنلصي نن کس کٍ ہَ نن عذاء
َ تیرا گً
نن کس نَ ریکھٌ ہَ سجذً میك کین
نن تیري تہق ہَ ّ ٹٌشي اً میرً ىؿ دصیق
ٓشً ہل گسـ ضمیك ٓس کَق ريق نن مً
س ٹٌق کٍ نلؽ نن سر ہَ ُذف ہَ کجً ہلا
ہَ خصف رؿ نن نن تھٌشي اً میرً ىؿ دصیق
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دصیق تیري
شہَ

رعٌء

كم دشر

ت ير

کٌ

تیرا

راعٌ

ُلؾ اكش تیري عزاراشي

رعٌء ہَ لٍ نن ہمٌشي اً میرً ىؿ دصیق
نن مؤوتیق کل جٌنلق سَ ایتٌ ّ ٹٌشا ہَ
کو دس کَ خصف ك ٕکٌء ٓس قذاء ضمٌنن ہَ
کبھٌ دصیق

ک

ہَ سکس ضُذم ت مہٌشي اً میرً ىؿ دصیق
ھتٌ

قٌطمن

ن طر

آۓ

ُؔ نن جب تھٌ فرمٌۓ
امٌمٌ ْخت سَ عٌُذ
شیل صل ضہراء ٕکٌشي اً میرً ىؿ دصیق
٭٭٭٭٭

5222

ٔضبن رہق دصیق عرٍّ اللطق دصیق
عرُّ میك ئیق شكض شہَ نَ کَق دصیق

َ سَ لگٌٌُ مگس نن شكۓ
نَ شیر کل گل
ُللاش سَ يزاش ّ ٹٌٌُ مگس نن شكۓ
ُ
ىعو صلاق کٌ شف سَ اتھٌٌُ مگس نن شكۓ
نن صیر تھٌ کو گھر کل ل ٹٌٌُ مگس نن شكۓ
رست سیف میك لِ گ ٹٌ شٌشا ضمق دصیق

َ
ینہٌ شٌ جٌُذ کھم گ ٹٌ ٌُتٍ کَ كا س ط
َ
عہرً کل صلق میك رھل گ ٹٌ ٌُتٍ کَ كا س ط
َ
عٌلف س ٹٌم ہل گ ٹٌ ٌُتٍ کَ كا س ط
َ
ْخن لجذ میك ضم گ ٹٌ ٌُتٍ کَ كا س ط
جٌؽ ص قٌ میك مـ گتٌ سب اْجمق دصیق
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َ
غھمصا فرس کل جٌؽ کَ ٔشیر کَ شٌ من
َ
شٌکس شہَ جذا نن م قذش کَ شٌ من
َ
َ کل شکي رٌُ خنجر کَ شٌ من
َ گل
ضم کھ
َ
عرُّ میك س ْخ ہل گ ٹٌ صلاہر کَ شٌ من
ہَ رست کسًُ میك خساغ كطق دصیق

صلق رؿ کٌ ہل ذکٌ ہَ ضمٌنن ُذؿ نن جٌۓ
اصغر لہل کل ركره کَ ُذلَ ٕگـ نن جٌۓ

َ
ھ
مللٍ نن غف تھٌ ملت سَ ْخن ر ـ نن جٌۓ
ٌُكؽ کَ شٌتي شٌتي کہیك رـ ٕکـ نن جٌۓ
نی ٹٌ ہَ رست کیك میك یتٌ کٌ ضمق دصیق
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م طللمنت کٍ قنخ رکھٌنَ شہَ دصیق
صلش ہل کَ آ ٔسؤكق کل تہٌنَ شہَ دصیق
يرضٌء صؼ کل رؿ سَ لگٌنَ شہَ دصیق
اصغر کٍ كیر شف میك ّ ٹٌنَ شہَ دصیق
جٌؽ ص قٌ میك مـ گتٌ سب اْجمق دصیق

اکیر کل رً رٌُ علٍ اصغر کل رً رٌُ
َ تھرً گھر کل رً رٌُ
شام جذا میك ا ین
گسرف کٌ صلف طير کَ خنجر کل رً رٌُ
ير کس ٔسٌف قنخ تہیر کل رً رٌُ
رست سیف میك لِ گ ٹٌ شٌشا ضمق دصیق
*****
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یق جلتٌ ضمیك ٓس ہَ سر تیزكق کَ اكٓس ہَ
یق جلتٌ ضمیك ٓس ہَ سر تیزكق کَ اكٓس ہَ
ٓسؽیك میك لعینلق کَ اب ضینب ٌض طر ہَ
ٌُر آٌُ ہَ ضینب کل سجذً میك گً کٌٌُ
تھٌتٍ کٍ جذاتٍ کٌ آیکھمق میك كم من طر ہَ
خیگـ ہَ ّ ٹٌٌُق ہَ  ،اكش صلػ کٌ عٌلف ہَ
ع ٹٌس رىكش ہَ قٌطف ہَ نن اکیر ہَ
سركش نن ہلۓ فرٌُق رك ىؿ تیرً ضینب
َ ہیك اكش سر نن نن جٌرش ہَ
نن تھٌتٍ نن ِین
تھر طمؼ ك شًشـ میك جکشا ہَ لعینل نَ
ؔلا کنبن ہَ  ،اكش عٌُذ ٌض طر ہَ
ؔل ٹٌ ہ
تہنجٌ رً ہمیك ٌُ شب شبیر کَ شكضَ ٓس
ّ
ضٌُشت کٍ ت و ٹٌ میك  ،صل آُکي ہَ كم ٓس ہَ
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نن شیػ ریك مللٍ کٍ ہل طمؿ ب قٌء ٌُ شب
صلش جٌؿ شہیك مللٍ ہر اُؾ کَ لٍ ٓس ہَ
ٌؾركػ شہیك ہر رـ ہف سکس دسیتٌ میك
ُؔ شبیر کٍ مٌرش ہَ
َ ج ٹذش
ْحصش کَ لین
٭٭٭٭٭
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تیرا

تیرا

سجذم

سجذم

َ
نن خنجر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ

َ
نن خنجر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
َ
َ ْحصش کَ اً ّ ٹکس نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
ْچھ

کلتٍ تٍ تٍ یتٌ ینلم

کسٌ

کٌ

ىزى

ْچھڑا

َ
َ یتٌ کٌ گھر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
ؔل ٹٌ جیس
َ یق ٓس مگس تھر تھٌ
لہل میك ٓس کتیك ٔشیر لگ
َ
رعٌء کسنَؔغھکٌٌُ سر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ

َ ہف کل
ْجٌٌُ کچي تھٌ نن اّ ٹٌ ْ ،جٌنَ کَ لین

َ
تیري رشٌُ رلٍ سركش نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
علٍ جبیر شکق کَ اً ٔشر تیري کَ عٌلف میك
اتھٌٌُ

ىعو و

اکیر

َ
نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ

لہل تھییکٌ قلؾ ٓس شٌم نَ امًؽ نَ غھ ٹً

لہل امًؽ نَ غھ ٹً

َ
نن خسهت تیري اً اصغر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ

5225

ک ٹٌ

کس

ركنل

ٌُضك

كم

علمذاش

دسیتٌ

کٌ

َ
ُل ٹذ کسٌُ كقٌء کٌ سر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
ضماش ركش ییعمیر کٌ سر نلؽ س ٹٌق ٓس ہَ
َ
اكش ىعو جلتٌ شیتٌ نن نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
ظکنبن کسًُء میك  ،قٌطمن صغري مذّنن میك
َ
ُذش کَ غف میك ہَ ٌض طر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
عو ریك کَ یق اطہر نن مٌشي طير نَ تھمکس
َ
نن من طر دشر سَ ٓشه کس نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ

َ
ّ
ٓشي شذت سَ ہَ تھیرا لػیك نَ ٌُشكاق شگشا
ؔ
ظ
ت
ت
َ
كم لف ظٌلف اتیر نن ھملیك ہیك نن ھملی ٹگ
م
کھڑي ہَ آم نَ سر تھٌتٍ کَ ىسَ نن ك ٹـ میك
ُ
ت
ت
ک
ٹ
لی
َ
تہق ر ھ ٹٌ ٓسہبن سر نن ھملیك ہیك نن ھم گ
َ میك طمؼ تھٌشي ٌُ ،لق میك ضْجیریك عٌُذ کَ
گل

َ میك طمؼ عٌُذ کَ
گل

َ
ہَ ق ٹذي ریق کٌ شہیر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
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اً ٓسہٌف الہذي مللٍ غف شبیر

میك تیرا

َ
كمؔٓس غف عہرم انلش نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ

م
ع
ه
ـ کَ
غف ع طسٌف کسُـ میك كعـ سَ عو
ت

ہنح جٌٌُ

َ
لٍ کلٓس نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ

م م
ع
ه
ـ شیػ ریك سركش
شہَ شبیر کَ طہر
َ
ب قٌء مللٍ کٍ ٌُ ىحشر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
ٌؔکس اؽ ن طر شبیر کَ م طہر کٍ مٌٕگٌ کس
اً ش

ن طر مللٍ کٍ مٌٕگٌ کس

َ
ص قٌعت کٌ نن اؽ من طر نن تھملیك ہیك نن تھملی ٹگ
٭٭٭٭٭

5225

َ
تیرا غف ضہراء کَ ّ ٹٌشً تھمؿ نن ٌُِی ٹگ
َ
تیرا غف ضہراء کَ ّ ٹٌشً تھمؿ نن ٌُِی ٹگ
َ
رّ ٹٌ کَ شٌشً ہف غف اس غف میك تھمىِی ٹگ
َ ہیك ٓسہٌف ریك مللٍ
ک ہن

ہرگص نن دصیق کل تھملل
ُ
َ
اتھٌِی ٹگ
جٌؿ
رش

جب سَ کو مً ہَ نن غف

کچي اكش تہیك رؿ کل غف

کل

َ
تہٌِی ٹگ

فرمٌف نن راعٌ صؼ کٌ

ٔظکیق

م

ل ٹگٍ

رؿ

جب

آ ٔسمق

ًضکـ میك اگس گھر جٌل

ٔس ٌُـ دصیق کٌ لَ لل

ط
ىچھم کو ہر اؽ ًضکـ سَ

مللٍ

َ
ُْجٌِی ٹگ

تھٌتٍ کل اجٌضت رً ري

َ نن سركش
َ تھ
ٓس جٌ ین

اب للث کَ ضمنَ خیمن

َ
آِی ٹگ

ع ٹٌس

نن

نن

5222

ع ٹٌس کَ ركنل شٌنَ

َ لػیك
کٌِی ٹگ

َ
راینلق میك رٌُ کس ا ین

ًظکیزام

آ ّ ٹگٍ

عذا

ش بیر
اتھٌشا

کير

22

َ
ىِی ٹگ

کٍ

شیبھٌلَ عًـ

کل آ کس

تھٌمَ

میك

َ
جٌِی ٹگ

ص قٌء
کل

َ سَ
ینچھ

ٓسس كالَ نَ

ٔس ضمکھٌ ضٌُف صلشٌ کس
غ
ٹ
ھ
لٍ
ہر اُؾ ٌغینت

و ٹذاف

مٌٕگٌ ہَ سشا شٌ ٌُتٍ
عو

ّ ٹٌس

َ
ْچھٌِی ٹگ

تیري میك صلاق ِی ٹٌ کٌ

ٓس نن ہَ ٌغینت تھٌشي
ُ
َ
اتھٌِی ٹگ
تھٌ
ىعو

ہَ صلعلو مللٍ کٌ ہٌ

اصغر کل

گزشنَ ریکھٌ

اب س ْخ ع ظیف کٍ مللٍ

ٓسُّ

تھٌ

َ
ّ ٹٌِی ٹگ

5222

نن شٌف ع ٹٌرت ریکھم

مللٍ کٍ ص قٌعت ریکھم

اب

سجذً میك رعٌنَ کسکَ

َ
کنلاِی ٹگ

سر

مللٍ کٍ صلسٌ کٍ جٌطر

شبیر کَ غف میك شك لل
َ
جٌِی ٹگ

َ
نن آ ٔسمق رُکي کَ ا ین

عو

صلش

عزاراش
ہَ ہف کل ب لیق ؔ

ہلگٌ

نن

جب نلعوء مٌتف

ل ٹکس

ہف د شر

*****

ہل
دسٌب
میك

ہمٌشا
َ
جٌِی ٹگ

5222

تیرا گھر ہل گ ٹٌ كٓساٌُ اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ
تیرا گھر ہل گ ٹٌ كٓساٌُ اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ
تیرا گھر ہل گ ٹٌ كٓساٌُ اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ
سب کل شػٌ تھٌ شٌري  ،صنخ ہلتٍ ٓسٌُري
جٌؽ ركلہق کَ سر ٓس  ،اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ

تھٌتٍ کل مہمٌق ُیال
جلؼ نن تھیرا

آسا ہلا

کس  ،ہَ ہَ طير سیمگس
خنجر  ،اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ

ہَ عہرم  ،ركش ٓشا ہَ غہرا

ضضف ہَ کی ٹٌ گہرا  ،اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ

5222

َ سر
سر نن تہیك ہَ جٌرش ُ ،للً میك ہَ ّ ٹگ
ہٌۓ علٍ کٍ رخیر  ،اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ
نَ ٓسرم نَ جٌشي  ،ہٌۓ علٍ کٍ ّ ٹٌشي
تھرتٍ ہَ مٌشي مٌشي  ،اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ

کسب ك ًُ کٍ جٌؽ ٓس  ،ىش ٓشا ہَ نَ سر
اصغر ہَ نن اکیر  ،اً ٌٌُُ فرٌُر ہَ
*****
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ٌُتٍ نل

ٌُتٍ نل

ًُنَ

ًُنَ

َ
ْچھ

َ
ْچھ
جٌییگٌ

ظکنبن

جٌییگٌ
ظکنبن

ع ٹٌس نن اب للث کَ آییگٌ ظکنبن
َ مللٍ
تھٌتٍ سَ كراع ہلکَ نلق فرمٌنَ تھ
اب کلف میرً گھر کل ْجٌییگٌ ظکنبن
َ ہیك معللـ ہَ ہمکل
ہف اسف كعٌ ر ین
تھٌتٍ کٌ

ْچھڑٌُ

َ نل ٓسكام نن کسٕگٌ
رك ہٌتي قلف ہل ُگ

نل

ُ
شىییگٌ

ظکنبن

كم مبن میك تیري ًسؾ شیبھٌلیگٌ ظکنبن
جب تیركق کٍ نلغھٌش میك عٌضي میرا ہلگٌ
َ ْجٌییگٌ ظکنبن
ٍّ ًسؾ ك علف کیس

صمرا کٍ و ٹـ ت حہیگٌ جب ىش اػٌ ٓس
ش بیر

جگس

َ
کیس

شیبھٌلیگٌ

ظکنبن

5222

َ تیرا ٌٌُُ تھٌ نن ہلگٌ
ع ٹٌس نن ہل ُگ
جب طير

اہلل

ىجٌلظ

تیرا

َ
طمٌ ْج

َ
ْچھ

اب ْچھکل سیف گس

مٌشٕگٌ ظکنبن

سر کٌث کَ ٌٌُُ کٌ رکھٌییگٌ ظکنبن
َ نن میرً ضمتٍ تھٌ ضمّ ٹگٍ کہٌق جب
شین
ظٌلف میرً

َ
خیم

ُ
َ آییگٌ اس کٍ
شبیر ص قٌعت کَ لین
ع ٹٌس کٍ ىجلس صل
ؔ کل ب لیك ہَ تیري ًسکٍ کَ كس ٹلو
شٌکس
مٌُگلق گٌ

صل

*****

کل

جًییگٌ ظکنبن

شجٌییگٌ

ع ٹٌس رىییگٌ

ظکنبن

ظکنبن

5222

ٌُتٍ شًـ

ت
ُ
ھ
َ ص قٌۓ کس ًء ٓس
نج

ٌُتٍ شًـ

ت
ُ
ھ
َ ص قٌۓ کس ًء ٓس
نج

ہَ خیف سب كقٌئیك ع ٹٌس کٍ كقٌ ٓس
ص قٌۓ اہـ ینت ج ٹذش کٌ کس لل مٌتف
َ رؿ میك نلق غف
ّ ٹٌضمق کٍ ٔس ٹگٍ کٌ ہَ دسک
ّ ٹٌشٌ ہَ میر لسکسٌُ ،تٍ کَ ٌُس آ کس
َ سیمگس
جٌشك طرػ تہر کَ ہَ غھپ گن
َ ع ٹٌس علٍ کٌ ہَ زش
شیر جذا کَ ِین
َ نل آ کس
آشٌق تہیك ہَ لشٌُ اب شٌ من
رشٌُ سَ تھر کَ ٌُتٍ عٌضي كم جٌ شہٌ ہَ
ًسکٍ کل ایتٌ جٌق سَ ضٌُرم ْجٌ شہٌ ہَ
تہنجٌ شہٌ ہَ ٌُتٍ  ،ص قٌ لہل تہٌ کس

5225

ریکھم کسٌ نَ ركنلق ٌُضك کل کٌث زاى
َ مبن میك ع ٹٌس نَ شیبھٌى
ًظکیزم ا ین
ُ
َ
ج
َ اصا کس
گھمصً کل آش ري ہَ ،لَ ـ ىچھ
َ رـ میك ًسکٍ نن نلق لگٌ ہَ
اؽ تیر ا ٔس
ّ ٹٌضم کَ صلق سَ مہیگٌ ٌُتٍ گسا رٌُ
َ میك تھر سَ جٌکس
ع ٹٌس ک ٹٌ کسً اب خیم
تھیگٌ ہلا لہل میك اشًـ کٌ ٔسٌق ہیك
ّ
ًظکیزمء ظکنبن ص قٌ نن نلظن صلاق ہَ
شٌَ ىش گس ذکٌ ہَ اب جٌؽ کسًُ ٓس
َ كم آس اب تہیك ہَ
کلتٍ مذر کل تہنج
َ ع ٹٌس اب تہیك ہَ
ش بیر ہ ی ك ا ک ٹ ل
َ اب جٌف قٌطمه ٓس
ظٌلف سیف کس ّ ٹگ

5225

ّ
قشهت میك میري لکي رً اً کٌٍّ م قذش
ش بیر

کٍ

ضٌُشت اكش

شكضنء رىكش

ساکسم نن نلظن اسٌ رعٌ ٓس
ہ َ خی ف ؔ
*****
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ٕکٌشٌُ ہَ عہٌف شٌشا دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ

ٕکٌشٌُ

ہَ

عہٌف

شٌشا

دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ

ہر اُؾ ًضکـ میك ہَ غہٌشا دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
ُ
ہَ ىجل صل اس غف ك نعٌق میك  ،نن کلتٍ غف اشکل رك عہٌق میك
َ کٌ اُؾ جٌشم دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
غملق سَ حْن

َ ییمیر  ،قذاء کسً دس نن اّ ٹٌ رلیر
َ دس
ْجٌۓ ش کھ
كم صلف میك ٓس تیر ہَ ّ ٹٌشا دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
نن یق جذا کس کَ شٌم کٌ سر  ،اً طير ملعلف نل نَ خنجر
رؿ دمحم

نن

ہَ

گزاشا دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ

جگس کٌ ُکشا ہَ صلف میك ٓس  ،نن رُکي کس کسًُء میك من طر
جگس ہَ ضہراء کٌ ٌُشم ٌُشم دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
َ تہیر کَ ضضف رؿ ٓس
نن ٌُس ع ٹٌس اكش نن اکیر  ،لگ
نن کلتٍ مؤٔس نن کلتٍ ٌُشا

دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ

5222

کسٌ نَ مٌشا ہَ تیر عو ٓس  ،کسٌ نَ تھٌى کسٌ نَ یبھر
شكاق ُذف سَ ہَ صلق کٌ رھٌشا دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
ّ ٹٌنَ ہف جٌکنلق کل ٌُشا  ،رہکتٌ شیتٌ نن ہٌۓ آسا
ضمک ٹٌ عرش

ٓسیك

کٌ

ٌُشا

دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ

َ اً ظٌلف نل مٌشً تھمکس  ،فرآف ٌُطؽ ہَ كم سراسر
دس
الف میك زكٌُ ہَ ہر س ٹٌشم دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
م
کسً ہَ ٌُللق سَ عٌػ ك ٹـ  ،نن ضمخ کس قٌطمن ہَ ییکـ
تہٌق

گسٕگٌ

میرا

ُ
رىشا

دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ

ّ ٹٌ ہَ س ٹذاینلق میك ىحشر  ،شًـ آخس ٓشھٌ نلق کہو کس
نن شف سَ للییگٌ اب رك ٌُشم دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
تہیك ُذف میك جگو کلتٍ تھٌ  ،عہٌق نن ٔشیر لگٌ ہل کلتٍ
ہَ صلش ضضملق سَ غف کٌ مٌشا دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
َ کَ رش سَ ریکھٌ  ،گً ٓسارش کٌ س ْخ ہلٌُ
تہق نَ خیم
م
عػب نن ك ٹـ کٌ ہَ ن طٌشم دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
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َ ہٌ ع ٹٌق شقیقت ہلتٍ عزاء کٍ
نن شیػ ریك عو کل ریکھن
ضٌُق نن نَ شٌجبن ہَ نغرم دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
شذا تہٌ ہَ رعٌء ع ٹٌرت  ،شہَ نن شیػ الہذي شًهت
دصیق کَ

نلش

کٌ

و ٹٌشم دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ

ؼ
َ  ٌ ،ییتیك کل ضمق ركش تھٌگَ
ؔ ٕغیب جٌ گن
ہمٌشً شٌکس
ہَ شات رف جب سحق ہمٌشا دصیق دسی ٹٌ دصیق دسی ٹٌ
٭٭٭٭٭
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ٕکٌشي ضینب ٌض طر میرً دصیق آل
ٕکٌشي ضینب ٌض طر میرً دصیق آل
کہٌق ہل میرً ٓسارش میرً دصیق آل
نن رك تہر میك کہیك آتٍ ہَ كعٌء أسٌ
نن آتٍ شٌـ کلتٍ شٌـ کسًُ جیسٌ
ل ٹٌ نن أسٌ تھرا گھر میرً دصیق آل
َ سر و ٹذاق فرآف کَ ٌُشً
یکھر گن
َ مٌشً
َ تھٌتٍ صل تف گن
تہق کَ شٌ من
اب آۓ صیر نل کنلق کس میرً دصیق آل
ب
میك جٌیتٌ ہلق ک ھق ہَ صمر میرا تھٌتٍ
كم شٌـ کلًو کٍ گل ٹٌق ہَ شم گزش تھٌتٍ
م
نن ہلگٌ قیع نن جٌرش میرً دصیق آل
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ٓساۓ رٔس میك ضینب نل ہل گتٌ ینہٌ
نن سر نن تھٌتٍ کٌ شٌٌُ نن شٌتي ْجلق کٌ
َ میرً رلیر میرً دصیق آل
کہٌق گن
َ میك ٌُتٍ تہنجٌ ركق
تہیك او ٹذ کَ خیم
ْجٌ للق ًسؾ اگس ٌُضكق ركنلق کنلا ركق
نن ریکھٌ أسٌ رىكش میرً دصیق آل
ٌٌُُ

کل

صلاف ِی ٹٌ ٕکٌشً صعیػ
َ میك ٓسغھٌ اً ٌٌُُ جٌق آل
لگٍ ہَ شین
ہَ رـ کٌ مہمٌق نن اکیر میرً دصیق آل
ُ
اتھٌ کَ ہٌتھمق نن شبیر نَ رکھٌٌُ ہَ
ظلب نن آب کَ ُذلَ میك تیر کھٌٌُ ہَ
نن آٌُ للث کَ اصغر میرً دصیق آل
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َ ریکھٌ ہَ
َ نن خنجر صلق صلاش جلن
گل
َ ریکھٌ ہَ
َ جٌؽ نن تھٌتٍ کل ا ین
ٓش ین
ٕکٌشا عرش تھٌ شك کس میرً دصیق آل
َ
َ نل کس کَ رش جٌۓ
َ نن مٌ ُگ
دصیق ْچھس
ص قٌۓ کلی ٓسہٌف الہذي کل مـ جٌۓ

ّ

َ
د
عًـ آۓ ہیك رش ٓس میرً صیق آل

گزشٌُ ہَ غف شبیر میك ہٌ ہر اؽ رف
ہل غف کٍ شات ٌُ کلتٍ صلسٌ کٌ آۓ رف
نن شیػ ریق کَ لٍ ٓس میرً دصیق آل
تہیك ہَ کلتٍ رعٌء اكش اس رعٌء کَ نعذ
نن شیػ ریق شہَ شٌر اكش شذا آٌُر
ہنیضو عو کٍ مذر ٓس میرً دصیق آل
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عٌُذ کلتٍ رعٌء مٌُگٍ
غف دصیق میك ؔ
ُ
ُ
ت
ن طر میك صلشئیك شیػ الہذي ا ھر آتٍ
ً
نل آٌُ ولشا نن لٍ ٓس میرً دصیق آل
*****
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ٓسكاف

ٓسكاف

خشھٌللق

کلتٍ

خشھٌللق

اشمٌف

کلتٍ

اشمٌف

ٕکٌللق

ٕکٌللق

تھرك علٍ اکیر ت مہیك ركلہٌ نل ّ ٹٌللق
تھـ ٓسغھٌ کٌ کھٌۓ ہلۓ ضمنَ ہل ضمیك ٓس
ک
َ کل میك کٍ طرد شیبھٌللق
اً ىؿ لنج

ت
شٌُذ نلق ہٌ ھف جٌۓ لہل ضضف جگس کٌ

ک
َ سَ لگٌللق
اتھم علٍ اکیر میك لنج
اً ىؿ تیرً ّ ٹٌم کٍ ضینب کل ہلس تھٌ
اف صلف تھرً ہٌتھمق میك مہ ٹذي نل لگٌللق
َ کو کلنخن ہَ نن مٌق کٌ
اّ ٹٌ تھٌ نن ضم ْج
عرُّ میك رٌُ راغ صلاتٍ کٌ  ًُ ،للق
َ دشرت نل نن شم جٌۓ
تھہرال ج ٹٌضم ىچھ
اشمٌف تھرً

ىؿ کٌ اشمٌف ٕکٌللق
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تہ ٹٌ کَ سشا رُکي للق نلشٌؽ غہٌتٍ
ٌُنلت نن تھمللق کٌ میك غہرا نل خشھٌللق
*****
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ّ ٹٌشً ٌٌُُ

ٌٌُُ

ّ ٹٌشً

تف للث

تف

آل

آل

للث

آکَ ت مہٌشً ّ ٹٌشي شمبن کل شٌتي ل ٹکس جٌل

شٌـ
کلتٍ

کَ

ق ٹذ

میك

تہیك

ہر

اُذھیرا

ضمق
تہٌق

آسرا

میرا

َ تف گلر میك ل ٹکس آیکھمق میك ایتٌ ٔسٌل
آل ىچھ
ّ ٹٌش
ہٌتھمق

سَ
سَ

نن

گٌؿ

َ
ا ین

ہٌتي

تھرانَ

ىچھکل

کھًنَ

َ طىچھٌل
َ ک ٹٌ ِیتٌ کل ایتٌ آل ىچھ
تھمؿ گن
ئیق ٓسس کٍ
کف ظق

میك

ہَ
ریکھٌ

آة

ُ
اخشي

کٍ
نن

ِیتٌ
کھ

یتٌ

ُ
غھمتٍ کلٍ نن يرغھٌ گتٌ ہَ آکَ اسَ اب کھًل
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ظق کَ
ٌُنل

نن ٌُىق شكنَ
نَ

ٓسٔسٌق

َ
لگ

سب
ضینب

چیق

کہتٌ ہَ مللٍ شبیر آ کس ِیتٌ کل ایتٌ و ٹٌل
صلاب میك ِیتٌ کَ
ُ
ت
مللٍ کَ  ،صلُؾ ا ھٌ ہل کَ ّ ٹذاش
ہل

َ
گن

رُذاش

َ تھٌ ہل اب ٌٌُُ کل میرً ًُل
َ لگٍ ٔس جیس
ک ہن
ّ یینلق

تھٌ ضمش

سب

رؿ کل

شیبھٌلَ نل

میك نن
مٌرش تھٌ

ظق کس
کنلق

کس

ّ
ک
سر لل اكش ْجٌ کل ر ھٌل

نلى ٓصُذ دصیق کٌ
آٌُ
اكش

سر

ٌُؽ

ہلِّ

اّ ٹٌ

ّ
ْجٌ
كم

نَ
جٌُذ

نن

ریکھٌ
شکھٌ

َ لَ جٌل
َ لگٍ اب تہیك جٌنَ ركُگٍ شٌتي ىچھ
ک ہن
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تھٌ

عس ؽ

ٌٌُُ

ّ
کٌ ْجٌ کَ رؿ

میك

غھمتٍ سٌ جٌق ٕکلٍ اُؾ ہٌ ُـ میك
اً شكنَ كاللق نن غھمتٍ کلٍ کَ آ ٔسم نن آ ٔسم تہٌل
عخب
عخب

عو

دمحم

ک ٹٌ ہَ

کل
كم صلر

عس ؽ

دسیتٌ

ہیك جلؼ دسیتٌ

اً ٌضطفٌ تف تھٌ مللٍ کَ آگَ مٌتف کٍ صػ کل ْچھٌل
*****
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تیري میك صلاق رلیر کٍ منت کل اتھٌنَ كاى

تیري میك صلاق رلیر کٍ منت کل اتھٌنَ كاى
َ شكٌُ ہَ کٌُرھلق نن خشھٌنَ كاى
اً مللٍ ْچھ
رً نل ري شضا اکیر کل ٓس تھمث کَ شكنَ مللٍ
معللـ تھٌ کیسٌ من طر ہَ كقُ رکھٌنَ كاى
آل میرً ّ ٹٌسَ رلیر نن دسؾ ضٌُق کل صلضم
عو شكض سَ ّ ٹٌشٌ ٌٌُُ ہَ ّ ٹٌس ْچھٌنَ كاى
َ نل مبن میك ًسکٍ کل رٌُنَ شکھٌ
رك ہٌتي کن
فرٌُف ہلا مللٍ ٓس شٌنلق کل ک ٹٌنَ كاى
ہف سکـ یتٌ کل کھم کس کس طرد ج یییگٌ ٌٌُُ
نن راغ جذاتٍ صلق کَ آ ٔسمق ہَ شكىنَ كاى
َ جٌٌُ ہَ
اً ّ ٹٌشي ظکنبن تیري ًسکٍ نل لین
ہرگص تہیك ص قٌء تیرا اب للث کَ آنَ كاى
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ع ٹٌس ہل تف نل ضمنَ سركش کٍ کير ضف کس کَ
کلتٍ تھٌ تہیك سركش کل اب ہٌتي ّ ٹٌنَ كاى
ٌُتٍ نن رٌُ ظٌلف نَ اكش غھ ٹذا گً اصغر کٌ
نن رُکي کَ ٓشٌُ شف میك نَ شیر کل ىنَ كاى
َ
اً ٌٌُُ اً ٌٌُُ آل شبیر کل ہهت ر ین
َ جگس گلسَ کٍ ہَ كیر ّ ٹٌنَ كاى
كم ا ین
ہَ كقُ كراع ضینب لل تھٌتٍ کٌ شًـ آخس
اب ہلٌُ ہَ شذػت تف سَ سر اّ ٹٌ ک ٹٌنَ كاى
اً طير ھ ٹٌلَ خنجر نل نلعو گو اجمذ سَ
ُ
َ اهت کل ْجٌنَ كاى
سجذم نل ْجٌلَ تہل
كم ک ٹر غھري سَ عو کٌ سر کٌث ل ٹٌ ظٌلف نَ
سجذً میك رعٌء کسٌُ تھٌ سر اّ ٹٌ غھکٌنَ كاى
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ٌُ دشر

شہیگٌ ٌُقٍ شبیر

کٌ مٌتف

ضُذم

ُ
نن شیػ ہذي سركش شٌ جب کو ہَ شىنَ كاى

ُُؔ
مللٍ کو الف کٌ فرآف ٓسّ ٹـ سَ ٓشه نل شٌکس

َ خنت میك نن غف ہٌ ہَ آنَ كاى
تہنجٌنَ ْچھ
*****
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جٌ شہٌ ہَ کسًُء سَ کٌشكاق ضینب جلل
جٌ شہٌ ہَ کسًُء سَ کٌشكاق ضینب جلل
ہف صمر عٌُذ کٍ یق کَ شٌشٌُق ضینب جلل
آخسي ٓشه لل شًـ اب نَ کَق کٍ ىش ٓس
اللراع تھٌتٍ سَ کہو رك ہل کہٌق ضینب جلل
َ ع ٹٌس کل تف تہر
ری ک ھ ن

ٓس جٌٌُ تہیك

ىش اؽ یق ٌُضلق کَ ہَ كہٌق ضینب جلل
َ غلف ك دمحم کسًُء کٍ گلر میك
ضم جک
ىش قٌطف کٍ تھٌ شف میك ہَ تہٌق ضینب جلل
ُ
َ اکیر نن اتہیك آكاض رك
اب تہیك آِی ٹگ
َ نن کھٌ کَ كم س ٹٌق ضینب جلل
َ شین
ضم جک
ینہٌ ٓسُّ سَ لنٹ کَ کہو شہٌ ہَ نن شٌُب
كیر اصغر نن شکَ گٍ اس کٍ مٌق ضینب جلل
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ہیك غہ ٹذكق کَ تھٌ ىسَ ىعو عو کَ فرٍّ
شف میك ینہٌ نل ت ہیك ہَ تھٌتٍ جٌق ضینب جلل
َ ق ٹذي یتٌ
گھر ل ٹٌ  ،خیمن جً اكش سر کھل
ہیك اتھٌ آگَ تہت سَ امنجٌق ضینب جلل
ہٌق ت مہٌشي مٌق کل ٓسرً میك تھٌ رق ٹٌٌُ گ ٹٌ
َ گٌ تف کل نن عہٌق ضینب جلل
نَ شراء ر یکھ
شٌـ کٌ رشٌُش ہلگٌ اكش ٓصُذ نَ ج ٹٌء
ّ
َ تف کل شس ٹٌق ضینب جلل
ٌُُذه کَ ىِی ٹگ
رك ظکنبن کل

َ
رىعو كم طمٌ ْج

کھٌ جکٍ

ُ
غ
ھ
ج
کٌنلق سَ یتٌ ہَ اس کَ ٌُل ٹٌق ضینب لل

کس رٌُ عٌُذ کل ضضمٌ طمؼ اكش ضْجیر نَ
اكش تہ ٹٌنَ ہیك نن ى کس تیڑٌُق ضینب جلل
ؔمٌ کل ًٌُُ جلذ اب
َ تف دسٌ
رش نن ا ین
کس شہٌ ہَ النجٌء نن نلظن صلاق ضینب جلل
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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َ اصغر کل ایتٌ گلر میك لَ کس دصیق
جب جل

َ اصغر کل ایتٌ گلر میك لَ کس دصیق
جب جل
ُ
َ شك شك کس شذ انلش دصیق
َ جٌنَ تھ
ریکھن

آتٍ ضینب لَ کَ سطمٌہَ کل تھٌتٍ کَ فریك
َ نن غف تہیك
نللٍ اً تھٌتٍ ہمیك ٌُتٍ مل
ُلمًٌُ ہَ ّ ٹٌ ٌُتٍ

کَ نن ط قـ خصیك

صلػ ہَ کو ّ ٹٌس سَ نن رـ ٕکـ جٌۓ کہیك
َ جٌ کس دصیق
گھمِّ ٌُتٍ کٌ اسَ ُلل ین
ُ
ل
مؤمنلق ضمصل کو اف ىجلق کٌ تھٌ کیسٌ طمٌق
ّ
َ کو غھلس ٹٌ ہل عہٌق
رھلة کٍ شذت سَ جیس
َ میك آنَ ہیك سركش رطمنلق کَ رشو ٹٌق
ا ٔس
َ رامق میك تہٌق
جٌُذ سٌ صلشت کل کس کَ ا ین
َ کہیك ہَ ضمخ کس ٌض طر دصیق
ک ٹٌ کہیك کیس
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کسًُء میك

گلْجٌ شٌم کسًُء کٍ نن ٕکٌش

صلف کَ ّ ٹٌسَ ہل تف میرً  ،ہَ ہف نن آسکٌش
نن میرا ٌُضكق کٌ ٌُى ہَ اتھٌ نل شیر صلاش
ک ٹٌ تھً اس کٍ ز طٌء ہَ ّ ٹٌس سَ ہَ نَ فراش
َ آ ٔسملق کل کسنَ ہیك کنلق کس دصیق
غ بط ا ین
ہٌتھمق نن اصغر کل اكْجٌ کس کَ نن عو نَ کہٌ
عٌجب اكىر تف میك سَ تہیك کلتٍ تھٌ ک ٹٌ
گس ًُییگٌ کلتٍ تف میك سَ م طرم آب کٌ
رّ ٹٌ ہلق میك نن ضمٌُّ جلذ میك كم جٌییگٌ
َ
جٌـ ہٌتھمق سَ ًُِی ٹگ
شضف نن آٌُ کسٌ

ّ
َ کٌ جٌؿ
کل رُکي کس ْج

نن کسٌ کٌ رؿ رکھٌ اكش نن کسٌ کل تھٌ مًؿ
شبط ییعمیر کسً اُؾ گھمِّ ٌُتٍ کٌ ضؤاؿ
اكش اهت اس ییمیر

کٍ کسً نن کچي ج ٹٌؿ

َ ہیك ٌُس سَ ہر ضم نن دشف ٓس دصیق
ریکھن

لٍ کلٓس دصیق
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ظٌلملق کٍ طهت سَ اُؾ تیر کچي أسٌ جً
َ الف سَ کٌَّ اتھٌ کسًُء
رؿ ٓشة ا تھ
غھذ گ ٹٌ

كم تیر

سَ مؼصلـ

کٌ ینہٌ

گً

جـ ٔسٌ ّ ٹٌشٌ عہٌق سَ ہٌۓ گلري کٌ ًُ
راغ فرقُ کٌ لگٌ ہَ اكش اؽ رؿ ٓس دصیق
ىعو نَ شیر

ہٌتھمق ٓس

َ شٌم
لین

ضمق

َ ہیك ضمۓ خیمن اكش کبھٌ ضمۓ كطق
ریکھن
کلف ہَ صل کھمر کس ینہٌ لجذ کس رً ريق
َ
نن شہَ ِین

ٓسارش نن شہَ ایق دصق

صلر ہٌ رق ٹٌنَ ہیك شف میك ىعو رلیر دصیق
تہر شیػ ریك رعٌء ٌُ شب میري کسٌُ قنلؿ
ہل علٍ اصغر کَ عذفَ میك يراركق کٌ ذصلؿ
میرً آ ُگق میك تھٌ ٔس کھـ جٌۓ اؽ ینہٌ شٌ تھمؿ

ىچي نن تھٌ ہل جٌۓ شضهت اكش ًشرت کٌ ٓصكؿ
َ
د
عزاراشُُُُ آس لَ کس آٌُ ہَ رش ٓس صیق
نن ؔ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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َ آیکھمق کَ تہ ٹٌ ہلا رشٌُ ہل
جب شٌ من
َ آیکھمق کَ تہ ٹٌ ہلا رشٌُ ہل
جب شٌ من
رف ئیق سَ کنلق ّ ٹٌشٌ اجمذ کٌ نلاعو ہل
نن ضمخ کَ ص قٌء نَ م طرم نن ّ ٹٌ ٌُتٍ
َ مللٍ میرا ّ ٹٌشٌ ہل
میك ٌُتٍ ینلق کیس
کس غ بط سَ آ ٔسمق کل تھر شكکَ تھً رلہق
ہٌتھمق نن عو ریك کَ جب ىعوء ركلہٌ ہل
ُ
ُ
اس ٌُة کٍ جٌلُ ک ٹٌ اس كقُ ہلتٍ ہلگٍ
دس كقُ کو ضانل نن لیتٌ ہلتٍ رّ ٹٌ ہل
ُ
نن رُکي کو اس مٌق کَ ک ٹٌ رؿ نن گزشتٍ ہل
دس کٌ اُؾ سش مٌہٌ غھملَ میك ٓشّ ٹٌ ہل
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فرركس سَ شكنَ کٍ آكاض نن کنلق آۓ
شیتٌ نن نن خنجر جب رلیر ضہراء ہل
م
ك ٹـ میك ظکنبن نن شكنَ ہلۓ کہتٌ تھٌ
غمل ہل کہٌق میرً ٌٌُُ میرً کس جٌم ہل
سر نلؽ شنبن ٓس ہل ہيرام ٓسارش کٌ
اك تہق ٓسھبن سر اكش جٌش ضمق اعذاء ہل
م
م
َ
کسنَ ہیك هعـ عو ك ٹـ کٌ ّ ٹٌق ا ٔس
َ کو كم من طر سب صلر آیکھمق سَ ریکھٌ ہل
جیس
عزاراش کمیر کٍ تھٌ مٌتف میك
َؔ
جٌق ٕکل
ّ
اس ع ٹذ کٍ اً مللٍ ک ٹٌ اكش ت و ٹٌ ہل
*****
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جٌف دمحم کَ مٌتف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
جٌف دمحم کَ مٌتف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
دشر ُلؾ شبیر کَ غف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
كیر میك ییعمیر شكنَ ہیك  ،قٌطمه ج ٹذش جٌق کھمنَ ہَ
شبط ییمیر کَ مٌتف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
کنبن یتٌ كالل کٌ ّ ٹٌشٌ  ،گھر ہَ ٌغینت میك ضہرا کٌ

مہمٌف نَ تیر کَ غف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
ُ
گ
رك ہٌ تہر میك لصق اخشا  ،نلش جذا کٌ شیتٌ نن یکھرا
ّ
ت
ت
ٌُغ ینلت کَ مٌتف میك عرش ھٌ شكییگٌ فرش ھٌ شكییگٌ

َ
شٌري کَ کیڑً کَق میك ُذلَ  ،ركلہٌ قذا ہل نَ کل ٕکل

ركلہٌ کٍ ب قذٓس کَ غف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
نلتٍ کير ع ٹٌس کَ غف سَ  ،شكۓ تہت تھٌتٍ کَ الف نن
عو کَ ٓسارش کَ مٌتف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
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ُ
َ ٓسغھٌ مٌشي  ،کٌُذھَ نن دسکٍ ىش اتھٌتٍ
َ نن د س ک
شین
اجمذ کٍ ٕصلٓس کَ غف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
شکي کَ لجذ میك ىعوء اصغر  ،كیر نن شكۓ رلیر ج ٹذش
ٌُنل کَ نَ شیر کَ غف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ

طير نَ تھمکس مٌشي عو کل  ،جلؼ نن شگشا ک ٹذ غھري کل

ٔضبن رہق م طللـ کَ غف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
َ  ،ضینب ٌُضاشك میك ٓشنَ
مبن کل غھ ٹٌۓ ٌُلل سَ ا ین

شٌم کٍ اس ہًشیر کَ غف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ

ظق کَ ّ ٹٌق نن شیػ ہذي کٌ  ،کسٌُ ہَ مٌتف ارتٍ ك اعلٍ

ّ ٹٌسَ تہیر کَ مٌتف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ

م
ع
ه
ؔلٍ
ـ عو کٍ ٌُشي کسٌُ شہَ مٌتف نن جمٌ
آۓ

جٌلظ ایمٌق کَ مٌتف میك عرش تھٌ شكییگٌ فرش تھٌ شكییگٌ
*****
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دس ٓس کلتٍ صیر نن ہل شبیر کٌ كم غف ہَ

ك او اَل ال اْع ازا ُء اجـ ِم ْيل
اَل
ّا
ْب ِف ْي ا
الص ْ ُ
ك
اح عال ْاي ا
اب ْل ابذْ ُل ا ا ْر او ٍ

دس ٓس کلتٍ صیر نن ہل شبیر کٌ كم غف ہَ

قالِ ْيل

ُلکو اس غف میك ا گس جٌق جٌنَ تھٌ نل کف ہَ

لل
اوا ِ

لل
اع ّاز ع ٰال ار ُس ْو ِل ا ِ
ُم ْقل ا ُته
ات ْر ُن ْو اك

واہلل

ا ا ْن

ت
اوا ا ْن ا

َ
دمحم ٓس اؽ اير نن تھٌشي ہَ

قا ِت ْيل

َ ٌُى كم جٌؽ نن نَرـ ہَ
ٌُضكق سَ دس

اظ ْمأٰ ان ُتذْ باحُ ِم ْن
ااع ْٰل

اك الْـ
أس ا
قاف ا
ااك او ار ُ
ّا
ِبه الُّر ْمحُ
الط ِو ْي ُل

جٌلُ میك ّ ٹٌس کٍ ہَ سركش کل ک ٹٌ س ْخ

ّ
اكش نلؽ نن تھٌلَ کٍ كم شاس مکسـ ہَ

ايمـ ِ ْيل
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ق ْاد ا ا ْو اطأ ا ْت ُه

اب ُنو

فا اه او ْت

ا ُ ام ّاـي اة

اخ ْيل ااها

ك
اح ا
ِج ار ُ

ِباال ّ ِد اما ِء ات ِس ْيل

ُ
ؽجراء کٍ ہلا یق نن ٔس رھلؿ اصاتٍ ہَ
جلتٌ ہلتٍ شیتٌ نن ىش

ك ِباال اْع ارا ِء
او اك ِر ْي ُم ِج ْس ِم ا
اب
ُت ْس ِفي
الّت ا
ُّ ا

عو عٌلف ہَ

ُم اج ّادل
ِبه

اص ًبا او ق ُاب ْول

اكش دشف و ٹٌشؽ کل گھمصكق سَ ک ٹٌ ٌُمٌؿ

دس ٌُعث صلف شكاق ضضملق سَ ینہف ہَ

ات
او اب ان ُ

فاا ِط ام اة

فا ْو اق

ال اْب ُت ْو ِل

ال اْم اطا ايا

اح اوا ِسر
اما

ل ُاه ّان ُح ُم ْول

ُؔ
َ سر ہیك غہزارٌُق ضہراء کٍ
اكینلق نن کھل
ىحمـ کَ ن غیر ضماش غف رُذم و پر تف ہَ

5252

اواذُ ّال

ّت تِه
عِ ْ ا

ان ْج ُل

ايق ُْو ُد

ِب اس ْب ِي اها

عالِ ُّ
ي ِن

ْي
الْ ُح اس ْ ِ

ّ
اؽ قٌقلو ق ٹذنلق کٌ سجٌر جًنَ

ال اْمك ُْب ْول

ہیك

ہیك تیڑ ٌُق قذملق میك ییمٌشي کٌ عٌلف ہیك

اه ّال

اتـف ّااط ار ِت

الس اما ُء
اّ

لِ اخ ْط ِب اها

اوغ ااد ْت ِج ابا ُل اَْل ْار ِض ل ْاي اس اتـ ُز ْول

ؼیرت کٍ ٌغینت ٓس کنلق آطمٌق تھٹ نن ٓشا

َ تہٌص نن کنلق اس غف میك ہلۓ ضف ہَ
اكش اك ْج

اافا اه ْل اح ِر ْيم

اب ْع اد

ا ا ْم

ت
اب ْي ِ

اب ْع اد

ُم اح ّام ٍد

ادائِ ار ٍة

عال ْاي ِه

ُ
اجمذ کَ گھرانَ ٓس آسي صل ٌغینت ہَ
ک ٹٌ اس سَ ضمي کلتٍ ٌغینت اعظف ہَ

اجلِ ْيل

5252

ِن ل ُاه ْم
اما ا ُ
ار اك ُظل ْ ِم ِه ْم ل ٰـك ْ
لل ات ِ
اب
اع ِر ْيض
اي ْوم
لِل ْ ِح اس ِ

اہلل ق ٹٌهت میك اعذاء کل سزا رٕگٌ
ُ
ع
َ دسٌب میك نل ْجرٓس ہیف ہَ
ٔس ا ُک

کس

عزاراش آح تھر شٌم
شکس ؔ

م

هعـ کٌ

َ شیب ٌُقٍ نن ىجلس ك مٌتف ہَ
کو د س ک
*****

اط ِو ْيل
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غھمى تیرا غھمىّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات

غھمى تیرا غھمىّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات
اكش اشؾ ہٌ تہٌّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات
َ اؽ تیر
َ مٌش ّ ٹگ
َ نن کـ ْچھ
َ گل
ینہ
غف رؿ سَ نن لگٌّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات
ِی ٹذ آۓ ْچھکل چیق سَ ٔشیر میك جٌؽ کَ
آغلش میك شًّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات
آّ ٹگٍ صلشیل جب تیري مٌرش کٍ گلر سَ
شٌٔسمق میك نن طمٌّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات
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آؿ شضمؿ کل تہت ٌُر آّ ٹگٍ تیري
رؿ کل مگس و ٹٌّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات
يرغھٌییگٌ نن رھلة میك ػنخن ینلؿ کٌ
ُ
ٹ
َ اصھٌّ گٍ اصغر مٌق شٌشي شات
جٌرش ْچھ
ط
تیرً ك ٹـ گلر نن جٌلٍ شہَ کلتٍ
شب کل رعٌ س ٹٌّ ٹگٍ اصغر مٌق شٌشي شات

ؔلٍ سکس ظق شیػ الہذي سَ نن
غف کٍ جمٌ
کس طرد سَ ّ ٹٌُگٍ اصغر مٌق شٌشي شات
٭٭٭٭٭
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غھملل

مؼصلـ

ٔ ض بن

رہق غھمل ٹٌ

غھملل

مؼصلـ

ٔ ض بن

رہق غھمل ٹٌ

کسًُ

میك

تہق کل

َ تہق
غھم لہن

غھمل ٹٌ

ینہٌ شٌ تھٌتٍ صل ٌُر آ ٌُ تھٌ

لنٹ کَ غھملَ سَ نلق کستٍ تھٌ ٓشة کَ ٕکٌ

کہٌق گ ٹٌ میرا مؼصلـ ھیسلنلق

كاى

غھ ٹٌ ہَ کلٔسٌ ُذلٍ میك جٌکَ جٌُذ میرا
اك جذا اك
اب

جذا

غھًّ ٹگٍ

كم کہٌق جـ
کسکل

تہق

رٌُ
غھمل ٹٌ
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َ تف ہف کل غھمص کس اصغر
َ گن
کہٌق جل
تہیك ہل تف نل ہَ ضمٌُ یمٌـ گھر اصغر
ت مہٌشً ش ْج ك الف کٌ ہَ نن آس اصغر
کلنخن جٌؽ ہَ عذ ٌُشم ہَ جگس اصغر
رؿ کٌ نن جٌؿ ہَ غف سَ ٌُمٌؿ ہَ
جٌلٍ جٌلٍ ہَ اً گل ٹذف غھمل ٹٌ

َ میك سر غھکٌۓ ہلۓ
دصیق آۓ صل خیم
َ لگٌۓ ہلۓ
ٔشر کٌ ینہٌ شٌ ىعو گل
ع ٹٌ کٌ رامق آللرم صلق اصھٌۓ ہلۓ
ٕگٌم کھمتٍ ہلتٍ اشؾ زُرٌُۓ ہلۓ
َ اً میرً ىزلَ
ؾرػ نن کہو شک
َگٌ
اب ین

ت مہٌشا

کَق

غھمل ٹٌ
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َ سَ ىش اصغر کٍ
ہلتٍ كراع صل خیم

ک

ھنح آتٍ رُذمء ٓس تف میك جٌف مٌرش کٍ

َ قلب ٌض طر کٍ
رکھٌۓ کس کل ٓشة ا ین
نن کہو شہٌ تھٌ ضٌُق مٌٌُ کَ ینلش کٍ
میرً رؿ کَ فراش جبنء شیر صلاش
كیر میك

جٌکَ اً گل ٹذف غھمل ٹٌ

كولش غف سَ ٓشیتٌ تھٌ ضینب ك کلنلـ

َ میك ٌُنلۓ معملـ
ْچھٌصً کھٌتٍ تھٌ خیم
ضٌُق نن ٔس نن سحق تھٌ اً قٌرش

قیّوم

اُذھیري كیر میك گھیراییگٌ میرا مؼصلـ
ُ
جٌ کَ صلش ج ٹٌق رً اسَ للشٌُق
اكش غھملَ

میرا

دضبن یق غھمل ٹٌ
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َ اہـ ش قٌ نَ لِ ل ٹٌ
سیف سیف ىچھ
ًُئیك نلث ٓشي کسًُ نَ لِ ل ٹٌ
ُ
اجٌصي گلر کل میري كعٌ نَ لِ ل ٹٌ
میرً شگلًو کل ٓسؼ ق ٹٌ نَ لِ ل ٹٌ
میرً نلش

لٹُ

ن طر

میرً لخت جگس

گ ٹٌ تیرا اً جٌف مق غھمل ٹٌ

َ ش بی ر
َ تھ
ٔشر کٍ ىش ننؔشاشذ نن کہن

سیرد

شكد

یتٌ ك علٍ نن ط قـ ص غیر

ہمٌشً آنَ میك تھٌ اب تہیك ہَ کچي ٌُخیر
ُ
شیبھٌلَ اف کل دصیق اكش قٌطمه رلگیر
جلذ آنَ ہیك ہف سر ک ٹٌنَ ہیك ہف
ٌُ

غھًۓ

اسَ

ینچیق

٭٭٭٭٭

غھمل ٹٌ
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ُ
جلتٌ ضمیك نن آسا ہَ عرش کٌ س ٹٌشا
ُ
جلتٌ ضمیك نن آسا ہَ عرش کٌ س ٹٌشا
غ
ھ
تیر ك تیر سَ لتٌ اہلل کٌ ّ ٹٌشا
اً سك الخ ٹٌم تیري مللٍ نن جٌق ّ ٹٌشي
نن شٌتي کًستٌ سَ مللٍ کٌ تھٌ ت مہٌشا
اً اشض کسًُ نل اصغر کٌ رھ ٹٌف شکھ ٹٌ
آشاـ کس

شہٌ

ُ
ہَ شبیر کٌ رىشا

غ
اکیر تیري فراقٍ ٌٌُُ کٌ رؿ ہَ ھلتٌ
رّ ٹٌ ہلتٍ ہَ ضمتٍ کلتٍ تہیك ہَ ٌُشا
گٌلل کَ ُـ گسا ہَ ضضملق سَ صلش تھٌتٍ
ع ٹٌس اب نل آل تھٌتٍ کل رك غہٌشا

5252

ُ
ٌٌُُ کٌ ىز اتھٌٌُ اكش مٌق کٌ ّ ٹٌش کسٌُ
ُ
عو کل شى شہٌ ہَ ْچیق صل تھٌ گزاشا
اب رك عہٌق کَ مللٍ سجذم ْجٌ شہَ ہیك
ہف مؤوتیك کٍ جٌطر خنت کٌ ہَ اشٌشم
َ ہَ راعٌ کل عو کَ غف میك
ضم شٌؿ ہل گن
شبیر کَ الف میك ہر اُؾ رف گزاشا
شیػ الہذي تھٌ غف نلق کسنَ شہَ دشر ُؾ
ىجلص نن عو کٍ ىجلس ہَ جلذ کٌ ن طٌشم
*****
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عہٌق اؽ عرٍّ اللطق لٹُ گ ٹٌ

عہٌق اؽ عرٍّ اللطق لٹُ

گ ٹٌ

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

عہٌق قٌطمن کٌ ضمق

لٹُ

گ ٹٌ

عہٌق آؿ ضہرا نن آتٍ ًُ

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

عہٌق ريق ہَ قٌطمن کٌ ٔشر

َ كہٌق نن غھکٌنَ ہیك سر
فر سن

کسً ششؾ خنت تھٌ دس نن ْجٌ

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

صل ّ ٹٌضمق کٌ ص قٌ ضمیك ٓس گسا

تھرا تھٌ صل ًظکیزم تھٌ غھذ گ ٹٌ

عہٌق جٌؽ ٓس شٌشا ٌُتٍ تہٌ

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

عہٌق اُؾ ّ ٹٌشٌ صلاق ير گ ٹٌ

دصیق کٍ آیکھمق کٌ نلش گ ٹٌ

ُذش ركش ٓس ىش لَ کس جً

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

عہٌق اُؾ رشٌُ تھٌ تہ ٹٌ ہلا

مگس اُؾ مؼصلـ غي مٌم کٌ
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كم غھملَ میك ّ ٹٌشٌ ٓشّ ٹٌ شہٌ

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

ُ
ّ
شضمؿ نَ جٌؽ اـ شلمن کل ري

کہٌ سرذ ہل جٌۓ نن دس گھڑي

گ ٹٌ

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

تھٌ ىجٌش ضینب عہٌق نَ شرا

عہٌق اہـ ینت کٌ خیمن جً

جً

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

هعـ غہٌ

ؔلٍ تہٌ نل ہَ جٌؽ ص قٌء
جمٌ

َ شیب نل عہٌق میك ص قٌء
ہَ ا ُ ک

كم کسب ك ًُ کٍ ضمیك ہَ

طىچھ ٹٌ

میرا

َ ٌُلق
ک ھل

مٌشا

ىؿ

ییمٌش

دصیق کَ راعٌ

عٌُذ
م

٭٭٭٭٭
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عہٌق میك جٌش ضمق مٌتف ّ ٹٌ ہَ
عہٌق میك جٌش ضمق مٌتف ّ ٹٌ ہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ

جلل مـ جٌییگٌ ّ ٹٌضم کل ٌُتٍ

ْچ
ٹ
ھ
گٍ سب کٍ اب ٔضبن رہٌتٍ

کو ل ٹکس ًسؾ اب عٌضي گ ٹٌ ہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ

تیري جٌرش ْجٌنَ كاى ضینب

تہیك ٌُقٍ شہٌ كم ّ ٹٌشا ضینب

تہر ٓس شٌف کنلا کس گسا ہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ

غھ ٹٌ کس ا اّ ٹٌ عہرم شٌم شكنَ

جگس تھٌمٌ تہت ہٌ لشکھڑانَ

کو جب اکیر شضا ل ٹکس جً ہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ

ُ
جلل اتھمق اً اکیر ّ ٹٌشً ِی ٹٌ
ُ
تہت ىسَاتھٌ کستھؾ ذکٌ ہَ

َ کل اب آٌُ ہَ ٌٌُُ
ت مہیك لین
دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ
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علٍ اصغر نَ جب غھملَ کل غھمصا

ُ
مىچي کس مٌق نَ تھر اس کل ہَ صلمٌ

نن و ٹذاق  ،تیر کھٌنَ کل جً ہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ

َ ٓس تیر نن کس نَ ہَ مٌشا
گل

کہٌق لَ جٌلق میك ینہٌ شٌ ىعو

نن ّ ٹکس اُؾ ٌٌُُ کٍ عذاء ہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ

شًـ آخسي ہر اؽ نَ ٓشه کس

َ سَ سركش
َ خیم
كراع نل ہل گن

ن طر میك تھر تھٌ ضینب کٍ شرا ہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ

ک

ُ
َ اس كقُ ٌٌُُ
تہت ٌُر آ گن

ھجلشي سَ ک ٹٌ جب عو نَ ییکٌ
ُ
علو اهت نَ ریکھم ک ٹٌ رٌُ
ُ
میرً ٌٌُُ کٍ اهت ْحش رّ ٹٌ
ُ
لػیك نَ اس گھڑي کٌٌُ گًہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ
نن کہو کَ شٌم نَ سجذم ْجٌٌُ
دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ
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ب قٌء ہل طمؿ ٌُشب شٌم ریك کٍ

رعٌء رؿ سَ ٕکـ کس لٍ نن آتٍ

عزاراشك کٍ ٔس نن النجٌء ہَ

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ

ؔ ہَ رشظن
ص قٌعت کٌ تہٌ ىجلص

ہل رؿ میك عسؽ نن شیػ الہذي کٌ

نل تھر شبیر کَ غف کٌ يزم ہَ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

دسی ٹٌ ٌُ دسی ٹٌ کٍ عذاء ہَ
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َ ہلنَ خنجر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
جلن
َ ہلنَ خنجر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
جلن
َ کھملَ سر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
اكش ا ین
ضینب نن شقیقت ہَ کس طرد

ج

یی ٹگٍ نل

ضمجٌ تھٌ تہیك تھٌ کو اس طرد لی ٹگٍ نل
ىضمق سَ تھرً گھر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
ّ
ّ
ت
ع ٹٌس کَ رـ سَ ھٌ رھٌشس نن ہٌ ْجل کل
ّ
ت
ت
َ نن آس ھٌ ّ ٹٌضمق کل
ص قٌء ا ھٌ آِی ٹگ
ُ
اس ٌُس کَ من طر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
َ سَ لگٌٌُ ہَ
َ ٌٌُُ شین
گلري میك لین
ٓسغھٌ تھٌ ٕکٌلٍ ہَ کٌُذھَ نن اتھٌٌُ ہَ
ىش علٍ اکیر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
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اصغر کل لگٍ ٌُكؽ گلري میك عو ریك کَ
اس ظلف نن اعذاء کَ ہیك عرش ك ضمیك لسضً
صلق سَ تھرً اصغر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
َ
و ٹذاف ٌغینت میك ینہٌ عو عٌلٍ تھ
َ
َ ہلنَ جٌلٍ تھ
َ خیم
َ نن ٌُؾر تھ
ٌُكش تھ
ینہٌتٍ سركش کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
ضمشح سرـ کَ مٌشً ُذلٍ میك جٌ غھ ٹٌ تھٌ
عرٌُق تھٌ ىش سركش ضینب کٌ سر کھً تھٌ
كم عٌلف ىحشر کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
شیػ الہذي مللٍ سَ ظق کس نن ّ ٹٌف غف
ضینب کٍ ٌغینت نن شكییگٌ شذا عٌلف
ٌُ يرؾ ٓسراش کل تھملٍ تہیك ہَ ضینب
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ؔ نن شیػ ریك کَ ہٌتھمق سَ جلذ ٌُ لَ
عٌُذ
شبیر نن  ،ضینب نن اشکل کل نل
كعذمء

ییمیر کل

تہٌ لَ

تھملٍ تہیك ہَ ضینب
٭٭٭٭٭
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دصیق امٌـ کٌ غف ہَ اً مؤمنلق آل

دصیق امٌـ کٌ غف ہَ اً مؤمنلق آل
دصیق دصیق

کہل

اشؾ

صلف

ٓسشٌل

دسیتٌ راعٌ کل
ُ
اتہیك ٔسلٍ ہل آ ٔسمق شكکَ نن آیکھمق سَ

ٓسشٌ رك آح مٌتف سَ

نلق مٌتف

عو

م طللـ

کس کَ

کير ظکضبن ٓسارش

رکھًل
کٍ

ىش

َ
ٓس تہنج

َ اكش ًسؾ تھٌ ُکشً
نل ریکھٌ ٌُضكق کن
َ سَ نل لؿ جٌل
کہٌق ہل تھٌتٍ میرً شین

ُ
اتھٌۓ صنخ سَ ٌُ عؾر شٌم نَ ىسَ

َ ہَ ملت کَ نن گھمِّ ّ ٹٌسَ مللٍ نَ
ِین
نن صیر اكش نن ہهت ہَ کس کٍ ّ ٹًل
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صلاق ٔشر کٍ ہَ نن ىش اً عو كاى
َ سَ تیزم
َ ہٌتھمق سَ شین
ٕکٌلل کٌ ِین
َ ج ٹذش ك ٌضطفٌ آل
مذر کَ كا س ط
َ نن سركش کَ
جً نن طير کٌ خنجر گل
ُ
چ
کہٌ دصیق نَ اتي سجذم ى ھکل کسنَ رً
ُ
ظ
َ نعذ صل جٌہل نل لف تف زھٌل
تھر ا شک
َ مللٍ کل
َ ہرگص ہف ا ٔس
نن تھمؿ ٌُِی ٹگ
َ سجذً میك سر ک ٹٌۓ صل
ہمٌشً كا س ط
کلتٍ دصیق شٌ

آقٌ نل

زھلُر کس

ىل

دسیتٌ شٌف کَ م طہر نن شیػ ریك مللٍ
جگت میك لَ کَ رٌُ زھلُرك نن مً اف شٌ
ہَ عرض دشر ُلؾ شٌف نلق ہٌ رکھًل

5252

دسیتٌ راعٌ کل لی ٹؾ

آح

کہ ٹٌ ہَ

َ نلشا كم مللٍ صل تیرا
کس ّ ٹگ

کہ ٹٌ ہَ

کو ع ٹذ خصف میك مللٍ کَ شٌتي ہل جٌل
َ مللٍ نن نن جٌق ل ٹٌنَ آۓ ہیك
ہف ا ی ن
َ آ ٔسملق مٌتف کٌ ھذنه ىۓ ہیك
نن ا ی ن
ؔ ّ ٹٌش کس ٌُل
ہَ کف نن جٌق اگس عٌُذ
٭٭٭٭٭
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دصیق

اللراع

دصیق

اللراع

آخسي سب ہل گتٌ ہلنَ ہَ شذػت دصیق
َ میك ہَ ضمش ك صیق
جٌؽ میك زكنَ ہلنَ خیم
قٌطمه سر ینٹ کَ رست میك کستٍ ہَ ئیق
صؼ

ظلیگٌش

کَ

ییکسم

ىجٌش

دصیق
دصیق

اللراع
اللراع

َ کچي غف کسً آیکھمق کل ٓس تف کسً
آ ین
آح نل رؿ کھمؿ کس شٌم کٌ مٌتف کسً
س ٹکل ہَ نن كلللو جٌق کل قذاء ہف کسً
آل

عزاراش

شیعلق

کَ

دصیق
سرراش

دصیق

اللراع
اللراع
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َ
ضمتٍ ن طر آتٍ ہَ ہر رش ك رنلاش آح
جذ سَ ضما غف میك ہَ ضینب ىجٌش آح
كیر میك نَ چیق ہیك اجمذ ىخ ٹٌش
س ٹذ

دصیق

سرراش

ریق کَ

ىخ ٹٌش

دصیق

آح
اللراع
اللراع

کھٌ کَ س ٹٌق ير گ ٹٌ عو کٌ كم کشُـ صلاق
شیتٌ نن ٓشٌُ ک ٹٌ عو کٌ كم کشُـ صلاق
َ ّ ٹٌ عو کٌ كم کشُـ صلاق
ٌُتٍ نن دسن
ُ
د
اللراع
صیق
رلذاش
شذػت
صیر

کَ

نی ٹٌش

دصیق

اللراع

5255

صلاتٍ

اکیر ٌُ شٌر کٍ

شكنَ

اكش كم مؼصلـ

کٍ ٔضبن رہٌتٍ نن ہف

ینچیق ٌُؽ کٍ

ٔسٌتٍ نن ہف

شكنَ

نن ہ ف

ج ٹذش

ّ
کساش

دصیق

اللراع

دصیق

اللراع

دصیق

اللراع

ذؾرت ع ٹٌس
اصغر

کٍ

نَ شیر

کٍ ٌُر كعٌ ء آتٍ ہَ

ضینب ك کلنلـ
صؼ
ؼیرت

کَ

ٌُر كقٌء آتٍ ہَ

کٍ ٌُر شراء آتٍ ہَ
ظلیگٌش

َ
اطہٌش

دصیق
دصیق

اللراع
اللراع

5255

آٔسمق
آم تٍ

َ ہف
تہٌِی ٹگ
ضْجیر

ٔضبنء
اً
دصیق

ٓس
امٌـ

عو

َ
آساش

اللراع

جٌلُ

طمؼ
ٓس

عٌُذ
دصیق
دصیق

ییمٌش

ٓس

گیرٌُف

ٓس

ییمٌش

ٓس

اللراع
اللراع

کسب ك ًُ کٍ ضمیك ِی ٹٌ كم یق ہٌنَ ہٌنَ
قٌطمه کٌ لِ گ ٹٌ دس میك ضمق ہٌنَ ہٌنَ
ٌُنَ نن شبط یتٌ گلش ك کَق ہٌنَ ہٌنَ
ییکسمق

ىجٌش

دصیق

اللراع

دصیق
دصیق

اللراع
اللراع

5252

ُ
مؤمنلق آح نل رّ ٹٌ سَ غ قلت ش ہَ
کسب ك ًُء كاللق کٍ آیکھمق میك صلشت شہَ
ُٓسہٌف ریك مللٍ کٍ آیکھمق میك صلشت شہَ
أسٌ كم مٌتف کسً ٌُقٍ نن دشرت شہَ
آل
دصیق

عزاراش
اللراع

دصیق

اللراع

دصیق

اللراع

*****
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َ ہیك
َ یبھٌ گن
َ كعذً شًمٌ کیس
دصیق ْچیق کَ ا ین
َ ہیك
َ یبھٌ گن
َ كعذً شًمٌ کیس
دصیق ْچیق کَ ا ین
َ ہیك
ضمیق رست ًُ نن آ کس جگس کَ ُکشً ل ٹٌ گن
َ ہلۓ ہیك ص قٌء کٍ جٌطر
ضمیق کسب ك ًُ کٍ متٌ لین
ُ
َ ہیك
جگس کَ ُکشكق کٌ صلف نَ شؾ دصیق اس میك مً گن
ّ
ت
َ راشي ہر اُؾ ستٌ اجی ٹٌش میك ھٌ
شضمؿ صؼ سَ تھٌ ذص

َ ہیك
صل کٌـ ٓسضم میك نلشا ہلٌُ نن اُؾ رف میك یبھٌ گن
َ جمٌ کَ جًٌُ
تہیك ہَ آشٌف شام صؼ میك نن ٌُل ا ین
َ ہیك
دصیق تیرً یمٌـ شٌتھٌ كقٌء کٍ طمع جً گن
َ تہیك ہَ ظٌقُ
کہٌتٍ ضینب کَ ىزلل کٍ س ٹٌلق کیس
َ ہیك
ّ ٹٌش ہل کس کَ مٌمل جٌق ٓس كم مٌق کٍ عظهت ٓشا گن
َ حعنب عٌلف تھٌ کسًُ میك
تہٌق نن کلتٍ کسٌ سَ ینچھ
َ ہیك
َ ک ٹٌ گن
جٌٍّ ع ٹٌس علٍ کل ریکھم كم ٌُضكق ا ین

5252

َ
َ کَ رش نن ىصیك خسـ میك ضمش ك ٕکٌء ہَ ٓسٌُ
ٓشي ہیك خیم
َ ہیك
َ میك اً عزٓصكق کسٌ کل ركلہٌ ّ ٹٌ گن
دصیق ا ٔس
َ ہل مگس نن ریکھم ہمٌشً جٌطر
ہمٌشً شكنَ کل ریکھن

ُ
َ ہیك
َ ج ٹٌضً ٌُشك اتھٌ گن
َ کیس
دصیق اؽ رف میك کیس

یمٌـ عٌلف ہَ ىجل خیراق فرستیك آٔس میك کہو شہَ ہیك
َ ہیك
َگٌ نن کلتٍ أسٌ دصیق سجذم ْجٌ گن
ْجٌ شک
َ تھٌ
َ سجذً میك ضٓس خنجر رعٌئیك اهت کَ كا س ط
َ تھ
غ ھک
َ ہیك
خشھٌ صل کِ کس سر و ٹٌشؽ س ٹٌق نن فرآق س ٹٌ گن
َ
سیف تھٌ کیسٌ  ،سیف قلؾ تھٌ لسض شہٌ ہَ سیف نن ا ٔس
َ ہیك
َ کل ل ٹٌ ل ٹکق یتٌ کٌ گھر تھٌ جً گن
یتٌ کَ کین

م
ب قٌء ہل لمتٌ هعـ عو کٍ شہَ شًهت اُذ ُلؾ نن

َ ہیك
نن ہٌ ہَ راعٌء صؼ نعٌلٍ ٓسھٌف ریك عو ّ ٹٌ گن
*****
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دصیق نل دصیق ہَ دصیق

نل دصیق

صل اؽ نن ہل ٕغیب میك نن شٌت ْحش ریك
سجٌ ہَ أسٌ شٌشي کٌّ ٹٌت ْحش ریك
ہَ کٌِی ٹٌت ک ٹٌ ؟ ع طٌء کسً نن جیتیق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق
ىجلسٌ گس

نل دصیق

ٕکٌشً آ کَ نن مذر کسیك

ملؾ کل ٌُؿ ك ٓس رً ًضکللق کل شر کسیك
ہمٌشي تھٌ مذر

َ
کس ّ ٹگ

شٌم ًشرلیق

دصیق نل دصیق ہَ دصیق

نل دصیق

دصیق سَ ہَ قٌطمن کَ ٌُغ میك تہٌش
َ میك ظلف کَ علٍ کٍ سك ال ً قٌش
م قٌ ُل
َ
دصیق سَ ہَ ر یق ٌضطفٌ کٌ ضٍّ ك ضیق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق

نل دصیق
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دصیق ٓس قذاء ہلۓ صعیػ ك نل صلاق
ُ
کلتٍ ہَ اف میك خس نل کلتٍ ط قـ نَ ضٌُق
ُ
کلتٍ جینب ہَ کلتٍ ضھیر ایق لیق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق

ُ
اتھٌتٍ لشکھڑا کَ صعػ میك صلاق کٍ ىش

نل دصیق

َ نَ ضٌُق کٍ ىش
شیرر جٌؽ کس ري ینہ
َ جگس کَ ُکشً اكش رؿ کَ چیق
قذاء کین
دصیق نل دصیق ہَ دصیق

نل دصیق

کہٌ تھٌ ٌُف جٌف سَ میك سر ک ٹٌلٕگٌ
جذا کٍ شام میك  ،میك شٌشا گھر ل ٹٌلٕگٌ
َ
ّ
کو اكلیق ك آخسیق کٌ ارا ہل ریق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق

نل دصیق

5222

ظکنبن ٌٌُُ

جٌق کٌ

آخسي شًـ لل

َ شکٌب تھٌـ
تہق كراع کسك ىچھ

لل

نن ظق کَ خیمن گٌم میك ّ ٹٌ ہَ ضمش ك صیق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق

نل دصیق

اک ٹً رست میك ہَ اب نلاعو شضمؿ
ضضف سَ صلش

صلش شف میك رلیر ینلؿ

ہَ صلف میك تھرا ہلا علٍ کٌ نلش ؽیق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق
کہٌ

نن

خیرّ ٹ ـ

سَ

َ
ىچھ

نل دصیق

َ
ّ ٹٌ ین

َ
جذا ہَ کس میك صلش ّ ٹٌـ نن س ٹٌ ین
نل آ ٔسملق سَ خیرّ ٹـ کَ تھر آۓ ئیق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق

نل دصیق
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اً آقٌ

آة

َ غہٌرت اجی ٹٌش
کن ج ی ن

نن ظق کَ غ بط ہل گ ٹٌ ہَ صلش سك ال ً قٌش
گ ٹٌ ارا ہل سجذئیق

عؾر کٌ كقُ ہل

دصیق نل دصیق ہَ دصیق
دصیق

صل طير شنبن و
ُ
َ تیرً كاش
کہٌ اً طير اتي نن جـ ظکی ٹگ
َگٍ
تھً کن

َ
کیس

ٓس

ہلا ضماش

نلعو گٌم

ٌضط لیق

نل دصیق

دصیق نل دصیق ہَ دصیق
دصیق

کٌ

ارا

ہل

كم

سجذم

نل دصیق

جذا

لػیك نَ دشف ٌُؽ سَ ک ٹٌ ہَ سر جذا
َ تہق نن کس شہٌ ہَ ئیق
دصیق ير گن
دصیق نل دصیق ہَ دصیق

نل دصیق

5225

َ ٓسھٌف ریك
نن غف ک ٹٌ نل ٌُر آ گن
ُ
ُ
َ اف کَ جٌٔصیك
ہَ ہلتہل اتہیك کَ جیس
َ
شہیك نن شیػ ریك عہٌق ُلؾ ہَ رف نن شیق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق
ک ٹٌ ہَ

نل دصیق

َ
عزـ ىجلس عزاء میك آِی ٹگ

َ
طىچي کَ فرض آؿ کل تھٌ شٌتي ىِی ٹگ
َ ىنَ دس طرد ہمیك ہمٌشً كالذیق
تھ
دصیق نل دصیق ہَ دصیق
ّ
جب
دؔ
سٌمٌ
رعٌۓ

راعٌ ْچھکل
سجذم

دصیق

کٌـ

نل دصیق

آّ ٹگٍ
ْحسماّ ٹگٍ

ْجز كىۓ شیػ ریك ہَ ک ٹٌ غف دصیق
دصیق نل دصیق ہَ دصیق
٭٭٭٭٭

نل دصیق
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دصیق نل دصیق ہَ دصیق نل دصیق ہَ
دصیق نل دصیق ہَ دصیق نل دصیق ہَ
نن ینچیق کٌ ٌُْجلاق  ،یتٌ کٌ نلش ؽیق ہَ
دصیق سَ نن ر یق ہَ دصیق سَ ہیك رك عہٌق
جذا کٍ صل تھٌ ہَ ع طٌ كم ٌُعث دصیق ہَ
نن شیػ ریك ًُنَ ہیك  ،دصیق ٓس عزا کسك
نن کلمنء دصیق سَ ہٌ شٌم ریك کل چیق ہَ
یمٌـ گھر

ل ٹٌ رٌُ اكش اّ ٹٌ سر ک ٹٌ رٌُ
ص
نن تھمؿ جٌٌُ مؤمنلق قیع صؼ دصیق ہَ

غھکٌ کَ سر نن نلى خس  ،کسـ کٍ کسرك اؽ ن طر
صل خس کل خس ّ ٹٌ رً كم ص قٌػنلق کٌ ؽیق ہَ
کير ہَ ضف صعیػ یق ٔشر کٍ ىش کٌ كضف
ُ
ج
اتھٌییگٌ نن ایق شٌم جبیر ك تیق ہَ
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َ اً ریق صؼ
ص غیر کل ُزش ک ٹٌ تیرً لین
اک ٹً کسٌُ ہَ ريق نن خس نن ایق لیق ہَ
ُ
ُ
َ
َ نل کنلق  ،لػیق طير نن ا تھ
دصیق اتي کہ
َ دصیق صل رعٌ کٌ سجذم ؽیق ہَ
ْجٌِی ٹگ
َ دصیق نَ رعٌئیك کٍ
نن شیػ ریك کَ كا س ط
جًتٍ طير نَ غھري س ْخ ہلا دصیق ہَ
ىجلسٌ کل غھڑاكً صل

َیال

ملؾ کٍ ٌُؿ رً

ٓشا ہَ شف میك نَ کَق صل شٌم ًشرلیق ہَ
صل مٌُگ ٹٌ ہَ مؤمنلق كم مٌُؿ لل دصیق سَ
رعٌئیك شی ٹٌ ہَ جذا نن خسهت دصیق ہَ
ہَ مؤوتیك کٌ آسرا صل راعٌ ہَ دصیق کٌ
دصیق جیسٌ عؾر میك نن مللٍ ٔس دصیق ہَ
شہَ شذا ٕعذ ص قٌ دسیتٌ راعٌ شیػ ریك

َ
َ سَ رعٌ نن شكض ك شیق ہَ
دصیق کَ ك س ٹل
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صل جٌکنلق نن شیػ ریك دسیتٌ اؽ ن طر کسً
ّ ٹٌ رً ضمٌُ جٌف کل نن شٌم کَ كم ئیق ہَ
ہمٌشً رؿ نن شیػ ریق لکي رك نلش سَ دصیق
ؔلٍ ظٌلٍ ن طر اً عٌضؽ دصیق ہَ
جمٌ
٭٭٭٭٭
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دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ

یتٌ کَ رؿ کٌ چیق ہَ

علٍ کٌ نلش ؽیق ہَ

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
صل كعذم تھٌ
سر

ک ٹٌ

اّ ٹٌ کس رٌُ

جذا

میك

ٌُك قٌء

ارا

شم

قذا

ہر اؽ لٍ نن ہَ ُذا

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
َ سبھٌ
گن

تھٌ صلعلو نن تیرا ہٌ

عہٌق میك ْچي شٌ ہَ کہیك

کہیك تہیك ! کہیك تہیك!

غہ ٹذ

ہل

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
تہیك ہَ اکیر صلاق

نن شیر صلاش نَ ضٌُق

نن کلتٍ تیر ك نل صلاق

ٓسالٍ ہَ ہر اؽ شٌق

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
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كم عٌضي تھٌ تہیك شہٌ
گسا ضمیك نن ري ُذا

ک ٹٌ کَ ہٌتي ضم گ ٹٌ
ٓساـ

دصیق

لل

آ

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
ہزاشكق ضضف دشف نن

عذك یلے ہَ ظلف نن

َ ہَ ضضف ضضف نن
ر ین

رؿ ك جگس نن دشف نن

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
دصیق دضبن جٌؿ ہَ

عذك کٍ ک ٹٌ ! ىجٌؿ ہَ

الجًؿ ہَ

ٕگٌم میك كم جًؿ ہَ

امٌـ سك

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
َ طير
ٓشھٌ لین

غھري

ہلتٍ ضمیك میك تھر تھري

عخب ہَ دشر کٍ گھڑي
ُ
دصیق نللَ اتي لػیك

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
ُ
ج
نل اتي اً طير ٌُق تیري
ل ٹگٍ ک ٹذ نن غھري
ْجٌ

ہَ کٌـ

آخسي

ْجٌللق

سجذم

آخسي
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غھکٍ صل سجذً میك جتیك
جً ري طير نَ غھري

كم شٌم ریق شٌم کٍ
َ
گ
شؾ لل نن آة کٍ

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
ّ
دصیق ْچي سَ مذعٌ
ُ
نل ْحش رً ات ہیك ص قٌ

ٓسہٌف ریق

کٍ

ب قٌ

َ تھر آة کٍ عذا
سن

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
ہَ عٌلٍ قذش شٌم ریك
ہَ ہل تہل ٓسہٌف ریك

ٓسہٌف ریك کَ جٌٔصیك
ُ
ارا نن اُکٍ آفریك

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
کسً ّ ٹٌق

نن عٌلٍ قذش عو کٍ شٌق

ضہیر
ؔ

ک ٹٌ

ہَ ہلٌُ دشر شٌ ع ٹٌق

جب آة کسنَ ہَ ّ ٹٌق

دصیق نل دصیق ہَ  ،دصیق نل دصیق ہَ
٭٭٭٭٭
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دصیق تیرً مٌتف میك صل ملت تھٌ آۓ کف ہَ
دصیق تیرً مٌتف میك صل ملت تھٌ آۓ کف ہَ
شذا تیري م طللمٌ ٓس دشر ُلؾ نن مٌتف ہَ
اً قٌطمن کَ ٔشر دصیق عرٍّ اجمذ کَ ّ ٹٌشً
كطق کل غھمصا عرُّ میك ل ٹٌ ہَ نل کسُـ كالَ
شذا تیري م طللمٌ ٓس دشر ُلؾ نن مٌتف ہَ
تیري حىنت اُؿ اُؿ میك ہر اؽ عصل ْچي ٓس فرٌُق
َ ْچي ٓس فرٌُق
دصیق دسی ٹٌ کہو کہو کس قذا کس ّ ٹگ
تیري ٌغینت ٓس مللٍ نن آُکي ہمٌشي ٓس تف ہَ
کير کل تھٌمَ شكٌُ تھٌ كقٌء کٌ ّ ٹکس جب ْچھڑا
جگس شیبھٌلَ

کہ ٹٌ تھٌ ہمٌشا ٌُضك تھٌ گزشا

م
دصیق ینہٌ ك ٹـ خصف سَ نلغھـ سر ضف ہَ
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اتھٌٌُ ىعو اکیر کٌ ہمٌشً جٌطر اً مللٍ

ّ
َ کل ل ٹٌٌُ نل نَ اً آقٌ
َ ْج
كیر میك ا ین
صیر صل رکھًٌُ نل نَ دصیق تیرا ہٌ رـ ہَ
طماػ مؤمق کٍ جٌجت شكاتٍ کٍ جٌطر غھمصا
کسٌ ضؤالٍ مؤمق کٌ نن رؿ کبھٌ نلنَ تھمصا
ُ
سیف اسٌ ٓس نلنَ ہیك کو دسکل اهت کٌ غف ہَ
َ تھٌ ْچھکل نن مؤوتیك ہٌ ٌُر آۓ
غھري کَ ینج
ہَ کس میك ظٌقُ ادسٌق تیرً ارا صؼ کس ٌُۓ
ہَ عرض ھذنه اشکلق کٌ نن ٓصر شٌم اکسـ ہَ
کسٌ نَ ْچي سَ اؽ مٌٕگٌ نل شٌت ع طٌء کسٌُ ہَ نل
صل جٌلٍ غھملٍ تھ ٹًۓ او ٹذ سَ تھرٌُ ہَ نل
ع طٌء کٌ تیري اً راٌُش گذا نن شٌشا عٌلف ہَ
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ُ
ت
تھٌ ّ ٹٌس کٍ نن ٌُتٍ کٍ اسَ ص قٌعت کٍ رھق ھٌ
ُ
شم ص قٌعت کَ ع طسٌق کل ٔس غہٌرت کٍ رھق تھٌ
نن ضمؼ ْحصش کٌ دس نن قذاء نن شٌشا عٌلف ہَ
ّ ٹٌف شیػ ریك عو کٌ ع طش ٓشھٌۓ مٌتف کٍ
ؔلٍ مٌتف سَ نن ّ ٹٌس سركش کَ غف کٍ
ْچھٌ جمٌ
نن غف ص قٌء ہَ ہر رؿ کٍ ہر اؽ ضضف کٌ يرہف ہَ
*****
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دصیق دشر
دصیق دشر

ُلؾ غف تیرا

شكىییگٌ

ُلؾ غف تیرا شكىییگٌ
ضمٌنن ْچھکل کبھٌ تھٌ تھمى نن ٌُییگٌ

ل ٹٌٌُ اّ ٹٌ تھرا گھر جذا کٍ يرضٌ نن
ک ٹٌ کَ سر کل نن ریق یتٌ ْجٌییگٌ
َ ّ ٹٌسَ نن ْجلق کل کلف طىچھٌۓ
سظکن
تہر سَ للث کَ عٌضي تہیك اب آییگٌ
َ کٍ
صعیػ کٌُذھل نن منت صلاف ِین
قذـ قذـ

نن

عو ریق

لشکھڑاییگٌ

ھُمؾ کَ گلر میك جلذي سَ آ گ ٹٌ اصغر
َ نن
گل

َ گٌ نل
تیر ل گ

لنٹ کَ غھملَ سَ مٌرش نن ئیق کستٍ تھٌ

ًسکساییگٌ

َ غھمىییگٌ
لجذ میك کلف اً ِی ٹٌ ْچھ
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ل ِ
ب
ی
ظکنبن گھمصً کَ تیركق سَ یتٌ ھٌ ہَ
دصیق غھمص کَ ِیتٌ کل
غ
ھ
ل
ل
د
ُذف ہَ ضضملق سَ لتٌ ہل ہل ہَ صیق

َ جٌییگٌ
کیس

نن دضبن جٌؿ نل ضینب کل صلق شكىییگٌ

جتیك کل جلتٌ ضمیك ٓس غھکٌتٍ مللٍ نَ

کلتٍ دصیق شٌ سجذم ْجٌ نن ٌُییگٌ
َ نن نلتھٌ غھري
دصیق ىجل رعٌ اكش گل
َ سجذً میك سر ک ٹٌییگٌ
ہمٌشً كا س ط
ہزاشك شٌؿ شًهت شہیك ٓسہٌف الہذي
اسٌ رعٌ سَ نل ہر اؽ يرار ٌُییگٌ
دسیتٌ ْخت نن جللم یمٌ ہَ شٌم ہذي
دسیتٌ سجذً کٌ من طر ہمیك رکھٌییگٌ
ہَ رؿ میك جب دمحم لنلق نن ٌُـ دصیق
ؔ کل غھمصاییگٌ
تہٌ كطیُو نل ًسکلش

5225
دصیق دصیق دصیق دصیق

م طللـ کسًُ دصیق

غہ ٹذ کسًُ دصیق

شبط ییمیر دصیق
ّ
ج ٹذش کساش دصیق

شكد يرٕضٌ دصیق

جٌف قٌطمه دصیق

قٌطمه ضہرا دصیق

شبیر ك شیر دصیق

دصق ىجیتٌ دصیق

ضینب ك کلنلـ دصیق
غلف ك دمحم دصیق

ع ٹذ اہلل ركلہٌ دصیق

نل صلاق اکیر دصیق

گلر میك اصغر دصیق

جٌلٍ ہَ غھمى دصیق
ّ ٹٌسٌ ظکنبن دصیق

َ ٌُضكق دصیق
کِ گن

ع ٹٌس علمذاش دصیق
تیزً نن ہَ سر دصیق

َ دصیق
َ خیم
ج ـ گن

َ گلہر دصیق
لِ گن

غ

ّ
ِیبي ٓس رشً دصیق

َ دصیق
َ ہیك کٌ ین
خبھن

عٌُذ

ھق گتٌ جٌرش دصیق

ییمٌش دصیق
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دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس
دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

شگلق میك دسکٍ ہَ صلف ج ٹذش

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

یتٌ سَ نلغھم علٍ سَ نلغھم

صل نلغھ ٹٌ ہل جذا سَ نلغھم
ُ
نن اشکٍ مٌق قٌطمه سَ نلغھم

دصیق سَ نن کلتٍ ہَ ٓشھکس

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

دصیق کٍ شٌف سب سَ اعلٍ

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

اتھٌ نل مللٍ کٍ کًستٌ ہَ

اتھٌ سَ ن طركق میك کسًُ ہَ

اتھٌ سَ ہلینلق نن ٔس ٹگٍ ہَ

یتٌ سَ كعذم تھٌ کس ل ٹٌ ہَ

َ سر
نن ریك کٍ جٌطر ک ٹٌِی ٹگ

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

یتٌ کَ رلی ٹذ کٍ ٌغینت

دصیق ٓس صل ٓشي ہَ حىنت

ٓشً نل ہل طمش ُکشً ُکشً

دصیق کٍ شٌف اكش ہَ ظٌقُ

رکھٌۓ کلتٍ الف نلق غہکس

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ
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َ میك تھٌ ٓساتٍ
خسي کَ قیص

دصیق کٍ

ّ ٹٌس ٌُر آتٍ

ْجٌ نن ًسکٍ

دصیق نَ گسنَ ریکھٌ تھٌتٍ

کير ہَ نلتٍ ہَ آُکي تھٌ ٓس

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

ک ٹٌۓ ٌُضك

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

کلتٍ مذرگٌش اب تہیك ہَ

صعیػ ك ینہٌ ُذش کھڑا ہَ

جگس کٌ ىعو

َ ٓشا ہَ
دصیق کَ شٌ من

قذـ قذـ ٓس لگٍ ہَ تھمکس

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

صلاف لخت

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

کسنَ

ُل ٹذ ھٌتھمق نن کس کَ نللَ

کلتٍ ہَ اكىر كاى تف میك

َ
نل میرً اصغر کٌ جٌؿ ر یکھ

صل ٌُتٍ رً ْحش رً نن کلٓس

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

دصیق حخت

یمٌـ

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

اعظف

َ نن عٌلف
َ لین
ّ ٹٌ ہَ دسک

كم نَ كطق رست کسًُ میك

گسً ہَ جلتٌ ضمیك نن نَ رـ

غ
ہَ ھلتٌ ضضملق سَ دشف اطہر

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

ضماش

ركش

شضمؿ
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ُ
ت
قلؾ نن غف کٍ لہر ا ھٌ ہَ
دصیق

سیمگس

خنجر

اكش

ه قٌ نن خنجر

رعٌ لنلق نن

ضمیق کسُـ لسض شہٌ ہَ
نن رُکي ضینب ٓشة شہٌ ہَ
دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

فلك الحسْي بكربل کٌ

ہر اُؾ لٍ نن تہٌ ہَ نلظن

آقٌ

نن شكض ىحشر ہَ اّ ٹٌ نلعو

ہر اؽ س طر غف سَ نللَ شكکس

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

ع طٌء

ریق

ٓسہٌف

دصیق صیر ك كقٌ کَ ّ ٹکس

دصیق ْچي سَ نن النجٌ ہَ

ہمٌشً مٌتف میك نن عذا ہَ

مللٍ

َ کلتٍ رعٌ ہَ
ضمي نن ا شک

ایق ج ٹذش

دصیق جیسٌ کلتٍ تہیك ہَ

ب قٌء

ٓسہٌف

َ عٌُذ
ؔ
س ی ی ٹگ

ریق
نن

٭٭٭٭٭
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دصیق کٌ غف

ٌکٌق ٌکٌق

میك

دصیق کٌ غف ٌکٌق ٌکٌق میك

ُ
ُ
رؿ ك جگس میك ضٌُق ضٌُق میك

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

ل ٹٌٌُ دس نَ تھرً ضمق کل

ُ
تہٌئیك اس ٓس نن کنلق ئیق کل

نن غف سَ شكنؼ ہَ گلس ٹٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

صل ضٓس خنجر نن ہمکل تھملَ
ُ
ش
عذا ہَ ا کٍ ہر اُؾ ضٌُق میك

تھً كم کس طرد تھمى جٌۓ
دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

ُکٍ ہل اُکٍ ٌُ تھر
ُ
یتٌ ٔسٌۓ اسَ ج ٹٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

ہَ ضمٌُ شٌنَ ک ٹٌ کَ ع ٹٌس

دصیق ٓس جٌق ل ٹٌ کَ ع ٹٌس

شہٌ نن سركش کٍ جٌف جٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

ّ ٹٌکٍ

عخب علو ہَ تیرً الف کٌ

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

5222

دصیق کَ ہٌتھمق ٓس ہَ اصغر

َ ٓس آق ٹٌب ىحشر
کَ جیس

ہَ ًشیري اؽ ع ظیف شٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

ُ
ُذش نَ ؽیق الی لیق ریکھٌ

قلؾ نن اصغر کٌ صلق صل تھییکٌ

ملؾ نَ غھ ٹً ہَ آطمٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

غھکٌٌُ سجذً میك شٌم نَ سر

لػیك نَ تھیرا ہَ ک ٹذ خنجر

ہَ عرش ك کسسٌ غف ك نعٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

لػیك نَ تھٌصا فرآف کـ کل

ُ
شىٌُ

نن کنلق ہل غف جٌ ْجٌ فرآق میك

دصیق دسی ٹٌ

ضمٌنن صلق صلق گزشٌُ جٌۓ

الف نن ٌُضم ہٌ ہلٌُ جٌۓ

نن شیػ ریك کَرؿ صلاق میك

ُ
اہلل کَ ششـ کل

دصیق دسی ٹٌ

دصیق دسی ٹٌ

دصیق

دسی ٹٌ

5222

تہٌ نل شنبن

ضتٍ ٕکٌشً

ب قٌ سَ عو کٍ ہَ اطنی ٹٌق میك
كس ٹلو

ییمٌش

کسًُ

کٌ

َ میك رؿ ہمٌشً
ہمٌشً شین
دصیق دسی ٹٌ
كس ٹلو

ع ٹٌس

دصیق

دسی ٹٌ

ٌُكقٌ

کٌ

دصیق

دسی ٹٌ

شذا ہل مللٍ امٌمٌ شٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

رعٌ نن کسنَ شذا ہل مللٍ

ْجز نن غف کَ نن ہل جذاٌُ

کسٌ تھٌ مؤمق کل غف عہٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

دصیق

دسی ٹٌ

غرشة ٌبارةك اھبة

ّ
عزاء کَ اٌُـ آ شہَ ہیك

دسیتٌ راعٌ س ٹٌ شہَ ہیك

َ رشو ٹٌق میك
ُذاء غف ا ین

دصیق دسی ٹٌ

ہَ فرض اف ىجلسمق میك آٌُ

نن جکف مللٍ کل دس نَ مٌٌُ

كہٌ دسیتٌ ہَ اس عہٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

دصیق

دصیق

دسی ٹٌ

دسی ٹٌ

5222

ىجٌلس

الػشرن

میك

آل

اً مؤمنلق کٌو ٹٌتٍ ٌُل
دصیق

عہٌق کَ ہر اُؾ امنجٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

عزاء کَ نل رف عزٓص کس رً

صل جٌہل غھمل ٹٌق ایتٌ تھر رً

دسی ٹٌ

جلل ج ٹٌب عو ضمٌق میك

دصیق دسی ٹٌ

کہیگٌ "لی ٹؾ" کنلق نن مؤمق

ّ
نل ر یق صؼ کٌ ہَ كم مؤسف

دصیق

دسی ٹٌ

ہَ اؽ سحق دسکٍ ہر اساق میك

دصیق دسی ٹٌ

ہمیك ن طر آ شہٌ ہَ کسُـ

م
اً مللٍ عٌلٍ قذش هعـ

كم صلش غف ہَ تیرً ّ ٹٌق میك
م

دصیق دسی ٹٌ

دصیق

دصیق

دسی ٹٌ

دسی ٹٌ

هعـ میك كم ٔستگٌ

َ نن مٌتف سَ عسؽ ہلگٌ
دس

ؔ نن غف نل جٌق میك
ٔسٌلَ شٌکس

دصیق دسی ٹٌ

رؿ

دصیق دسی ٹٌ

*****
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م
دصیق ك ٹـ میك ینہٌ ہَ علٍ شیر جذا آل
م
دصیق ك ٹـ میك ینہٌ ہَ علٍ شیر جذا آل
دشر کسُـ میك ٓسٌُ ہَ علٍ شیر جذا آل
ہزاشك صلف کَ ّ ٹٌسَ ہیك نلنَ اُؾ نَ َکسٓس
ٔشر عرُّ میك لٹٹاُ ہَ علٍ شیر جذا آل
کلتٍ تیزم لگٌٌُ ہَ کلتٍ یبھر
لہل سر سَ تھٌ تہ ٹٌ ہَ علٍ شیر جذا آل
ُ
ت
اتھٌ ىعو اتھٌٌُ ہَ ا ھٌ ٓسُّ ّ ٹٌتٍ ہَ
لگٌٌُ ہَ

کير تھٌمَ

ٓشّ ٹٌ ہَ علٍ شیر جذا آل

اكٌُشً کلف گھمصً سَ کلتٍ جٌرـ نن ٌُكش ہَ
ُ
ضمیك نن اب آسٌُ ہَ علٍ شیر جذا آل
غ
بہیّر راغ ہَ رؿ ٓس ُذف تیركق سَ ھلتٌ ہَ
لػیك تھمکس لگٌٌُ ہَ علٍ شیر

جذا آل

5225

َ
یتٌ نَ شاؿ صلسٌ ركش نن دسکل یبھٌنَ تھ
كم ضضمٌ ہَ ّ ٹٌشٌ ہَ علٍ شیر

جذا آل

َ
ی
خ
َ نن ضینب کٍ عذال سَ ق ٹٌهت ہَ
رش م
میرا تھٌتٍ اک ٹً ہَ علٍ

شیر

جذا

آل

َ نن ِیبھٌ ہَ شگشٌُ ہَ غھري نلتھٌ
طير شین
ضمیك جلتٌ نن ضمٌُ ہَ علٍ شیر

جذا آل

َ تہًٌُ ضہرا نَ کھًتٍ شكتٍ ہٌتھم سَ
دس
نن خنجر ٓشّ ٹٌ ہَ علٍ

شیر

جذا

آل

شكاق خنجر ہَ گسرف ٓس جذا ہلٌُ ہَ سر یق سَ
غہٌرت کٌ نن لىخن ہَ علٍ شیر

جذا آل

م
ؔلٍ شم
َ ہر رـ جمٌ
هعـ عو کٍ جذهت کَ لین

ت مہیك مللٍ ٕکٌشا ہَ علٍ شیر
*****

جذا آل
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دصیق ہَ دصیق ہَ دصیق ہَ كم دصیق ہَ
دصیق ہَ

دصیق

ہَ

آیکھم کٌ نلش ہَ

دصیق ہَ

دصیق

ہَ

صل قٌطمه کَ ہَ رؿ کٌ چیق

دصیق ہَ

دصیق

ہَ

سور ہَ
یتٌ کَ رؿ کٌ ُ ُ ر

علٍ کٍ

دصیق ہَ كم
ہَ جٌف ضہرا رؿ

ییمیر

دصیق ہَ كم
كم

ٌُْجلا

ینچیق کٌ ّ ٹٌشا

كم دسکل شكۓ

ضمٌنن شٌشا
دصیق ہَ كم

َ
صل اُؾ مٌُگل نل شٌت ْحس
َ
ُ
َ
نن جٌلٍ دس رش سَ کلتٍ لن
دصیق ہَ كم

دصیق ہَ
دصیق ہَ

دصیق

ہَ

دصیق ہَ
یُال کَ مہمٌف
دصیق ہَ

دسکل
دصیق

مٌشا
ہَ

دصیق ہَ
صل تہر شٌُـ طماػ نلصً
دصیق ہَ
دصیق ہَ

دصیق

ہَ

5222

ّ
كم دس نَ ْجلق کٍ ّ ٹٌس ریکھٌ
ُ
ک
ی
ش
تھر ا کٍ رشٌُ نن ىش ر ھٌ
دصیق ہَ كم

دصیق کل نلق كعٌ نَ ُلٹُا
جگس میك ریکھٌ صل تیزم نلٌُ
دصیق ہَ كم
ُ
َ ہٌتھم ق نن ا کٌ خنّ
كم دسک
س ْ
صل ٕکً گسرف سَ صلف ریکھٌ
دصیق ہَ كم
قذش میك ركنلق عہٌق سَ ٓس ٓس
ُ
َ نن طير اتیر
َ شین
ہَ ا ش ک
دصیق ہَ كم

خسـ کٍ ص قٌ سَ آس ریکھٌ
دصیق ہَ

دصیق

ہَ

دصیق ہَ
کٍ غھی ٹٌ اؽ نل صلاف ِی ٹٌ
دصیق ہَ

دصیق

ہَ

دصیق ہَ
سیف کٌ اؽ تیر کھٌ کَ ٓشٌُ
دصیق ہَ

دصیق

ہَ

دصیق ہَ
سرػ میك اشض ك طمٌ سَ ٓشھکس
دصیق ہَ
دصیق ہَ

دصیق

ہَ

5222

ٌُشگٌم

ٌُ شب

ٕکٌشا اً
ُ
یتٌ کٍ اهت کل ْحش رً اب

دصیق ہَ كم
یمٌـ عٌلف

لسض

شہٌ ہَ

صل ٔضبن لٍ س ْخ ہل شہٌ ہَ

نن

ُ
اسکٌ

دصیق ہَ كم
ادسٌف تھمؿ جٌٌُ

رـ آخسي تھمى صل ہمیك نن
دصیق ہَ كم

تھٌ صل تھٌ فرٌُف کس رٌُ سب
دصیق ہَ
دصیق ہَ
طير کٌ خنجر صل جـ شہٌ ہَ
دصیق ہَ

دصیق

ہَ

دصیق ہَ
قذا

عزاراشكق

دصیق ہَ

جٌف
دصیق

کسٌُ
ہَ

دصیق ہَ

عہٌق میك سب کچي ت مہیك ملیگٌ

دصیق شٌ

كم دضکٌ راعٌ ہمیك مً ہَ

دصیق ہَ

دصیق ہَ كم

دصیق

ہَ

دصیق ہَ

مللٍ

نن

دصیق

ملیگٌ
ہَ

5222

ُ
ضٌُق سَ کہو کس صل مللٍ مللٍ

َ ٓسعو
عزا کَ اشکلق کٌ ر ّ ٹگ
دصیق ہَ

رعٌ کٌ صلش ہل کَ رّ ٹٌ ھذنن
دصیق ہَ كم
دسیتٌ راعٌ کٍ ہَ ع ٹٌُّ

دصیق ہَ
ؔلٍ ركنلق عہٌق میك نعهت
جمٌ
دصیق ہَ

نن مللٍ ہر رـ شہَ شًهت
دصیق ہَ كم

دصیق

ہَ

دصیق ہَ

٭٭٭٭٭

دصیق

ہَ

5222

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

كم

ینچیق

ٌُْجلا

كم شكۓ دسکل

ٔسٌنن

ٔ شیر

ہَ جٌف ضہراء رؿ ییمیر

مہمٌف دسکل

کٌ

ّ ٹٌشا

ًُ

ضمٌنن

شٌشا

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

بقیُى

ز طٌء نلاعو

سر

کَ

شضمؿ کٌ نَ

مٌشا

ٕکٌى رطمق نَ دس نن کنبن

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

َ
صل اُؾ مٌُگل نل شٌت ْحس

صل تہر شٌُـ

َ
نن جٌلٍ دس رش سَ کلتٍ ُلن

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

ّ
ک
ی
كم دس نَ ْجلق کٍ ّ ٹٌس ر ھٌ
ُ
ک
ی
ش
تھر ا کٍ رشٌُ نن ىش ر ھٌ

ّ
ک
ی
خسـ کٍ ص قٌء سَ آس ر ھٌ

طماػ نلصً

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

5222

دصیق کل نلق كعٌء نَ ل ٹٌ
جگس میك ریکھٌ

کو غھی ٹٌ اؽ نل صلاف ِی ٹٌ

صل تیزم نلٌُ

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

تہق کَ رك ىزلل کٌ عہرم

لہل میك ركلہٌ کٌ ٓس كم غہرا

رٌُ ہَ قشهت نَ راغ گہرا

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

ُ
َ ہٌتھمق نن اسکٌ ْخ ّن
كم دسک

سیف کٌ اؽ تیر کھٌ کَ ٓشٌُ

صل ٕکً گسرف سَ صلف ریکھٌ

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

قذش میك ركنل عہٌق سَ ٓشه کس
ُ
َ نن طير اتیر
َ شین
ہَ ا ش ک

سرػ میك اشض ك طمٌء سَٓشه کس
دصیق ہَ كم دصیق ہَ

ہَ

طير کٌ خنجر صل جـ شہٌ ہَ

صل ٔضبن لٍ س ْخ ہل شہٌ ہَ

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

یمٌـ عٌلف

لسض

شہٌ

5222

عہٌق میك سب کچي ت مہیك ملیگٌ

دصیق

كم دضکٌ راعٌ ہمیك مً ہَ

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

ضٌُق کہو کس صل مللٍ مللٍ

َ ٓسعو
عزاء کَ اشکل کٌ ر ّ ٹگ

َ ھذنه
رعٌء کٌ صلش ہل کَ ر ّ ٹگ

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

دسیتٌ راعٌ کٍ ہَ ع ٹٌُّ

ؔلٍ ركنلق عہٌق میك نعهت
جمٌ

نن مللٍ ہر رـ شہَ شًهت

دصیق ہَ كم دصیق ہَ

*****

شٌ

آقٌ

نن

ملیگٌ

5222

دسیتٌ راعٌ عو شیػ الہذي ہَ
دصیق ایق علٍ کٍ نن ع طٌء ہَ

دسیتٌ راعٌ عو شیػ الہذي ہَ
دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

ْچھٌكش کس ریك ایتٌ جٌف تف ٓس

ٌُ دسی ٹٌ
قذا کس ریك ہف آؿ ك مٌؿ تف ٓس

ہر اؽ ط قـ ك صلاق نن کہو شہٌ ہَ
دسی ٹٌ

ُ
دسیتٌ راعٌ کٌ فرمٌق اتھٌنَ

ٌُ دسی ٹٌ

جلل اہـ عزاء

کہل لی ٹؾ ٌُ مللٍ
دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

آ ٔسمق تہٌنَ

عذا ہَ
ٌُ دسی ٹٌ
ہر اؽ نعهت ہَ اس مللٍ کَ رـ سَ

ہَ نن شبیر کٌ ادسٌف ہف نن
ُ
م
ُ
هعـ شٌم تھٌ ا کٍ رعٌء ہَ
دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

اً ٌُشك قکس مٌؿ ك ضش کل غھمصك

ٌُ دسی ٹٌ

ٔس اب ىجلس میك آل  ،عو کل شك لل

میك ہلق عٌمق نن مللٍ طع نَ کہٌ ہَ
دسی ٹٌ
نن تہر ینچیق شب سَ رعٌء ہَ

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ
غ ہ ٹذ

کسًُ

ٔس اب ٔشربػ ىل النجٌء ہَ

کٌ

كاس طو ہَ

5225
كم جللم ریکھیك ٓسہٌف الہذي کٌ

کسیك رُذاش ہف شیػ الہذي کٌ

کسیك جذهت کٌ صل تھٌ كلللو ہَ
دسی ٹٌ

ّ
ہیك ہف عٌضٌ مگس غ قٌش تف ہل

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

علٍ کَ راعٌ ہل راٌُش تف ہل

اً شیػ ریك نل ہٌ ًضکـ کسٌء ہَ
دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

ع طٌئیك مٌُؿ لیك رامق ْچھٌ کس

قذـ کل صلـ لیك سجذم ْجٌ کس

عرض کسریك صل رؿ کٌ مذعٌء ہَ
م
شہیك مللٍ هعـ ٌُ

دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

شہیك ؽخت میك مللٍ ٌُ شًهت

ق ٹٌهت

ؔ نن رعٌء صنخ ك ًسٌء ہَ
جمٌلٍ
دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

٭٭٭٭٭

ٌُ دسی ٹٌ

5225

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

یتٌ کٌ نن گھر ہَ اشکلق سَ ٓس

َ لگٌ ہَ
ُذش ٔشر کَ گل

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

نللٍ ظکنبن اً ّ ٹٌشً ٌٌُُ

َ اک ٹً
ىچھ

ُپِنُ

نن

غھمص جٌٌُ

آة ٌٌُُ ضمتٍ کہٌق ہَ

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

َ تہق یبھٌۓ
گھمص نن کیس

جگس کہٌق سَ كم أسٌ ىۓ

عػب نن کسُـ میك ک ٹٌ ہلا ہَ

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

ُ
ت
ک
ضینب سٌ ر ھ ٹٌ ہیك غہٌشا

ہَ شیر

ٓصراق دصیق ینہٌ

تہق سَ تھٌتٍ ْچھڑ شہٌ ہَ

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

5225

یمٌـ عٌلف میك ٓسٌُ

قلؾ میك ہَ غف ملؾ ہَ ٓس تف

مٌتف

کو شف میك اب کلف جٌ شہٌ ہَ

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

ركش یتٌ ٓس ٌُغ علٍ ٓس

ضہرا کَ ػٌ ٓس دصق اػٌ ٓس

کلم ٌغینت نلث ٓشا ہَ

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

غف

ُ
کل اتھٌل

دسیتٌ سجذم

مٌتف

ہلش گمٌل

ٓشھٌل

مللٍ

کل ریکھم

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

ْجٌ شہٌ ہَ

جٌمعه سب کل کہتٌ ہَ آل

آ ٔسمق

مٌت مٌ اُؾ اُؾ ظٌلٍ ہلا ہَ

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر

عو شیػ ریك ہَ شكظق جتیك ہَ

جٌلظ ریك ہَ غف میك خصیك ہَ

یمٌـ عٌلف عو ٓس قذا ہَ

دشر سَ ٓشه کس كراع کٌ من طر
*****

ٕکٌلل

جیّتُ

کمٌل

5222

دشر کٍ گھڑي ہَ آل قٌطمه
دشر کٍ گھڑي ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

نَکس ك عرٍّ ایق قٌطمه

غھمص کَ كطق ہَ آٌُ کسًُ

رّ ٹٌ لِ شہٌ ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ ت مہٌشا ىؿ

ُ
َ ّ ٹٌسٌ ہَ یتٌ کٍ آؿ
شٌتي ا شک

کیسٌ نَٔسٌ ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

ركلہٌ نَ جگس نن ٓسغھٌ کھٌتٍ ہَ

ُ
غف سَ ري ظکنبن نَ رہٌتٍ ہَ

ُ
ل
نلق ر ہق لتٌ ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

گزش گ ٹٌ

تھٌـ کَ کير ہَ ىش ٓس کھڑا

ٌُضكنَ دصیق تھٌ

ُ
ک
رؿ تہت ر ھٌ ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

5222

نل صلاق ٔشر نَ کھٌتٍ ہَ س ٹٌق
ُ
ىش اتي شہٌ ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

ُ
صلر ل ٹٌتٍ ىش نَ ضٌُف کٍ

َ نَ کسٌ دصیق کٍ
کلتٍ ر یکھ

آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

كیر یق شہٌ ہَ

مـ کَ مٌش نَ ہیك سب دصیق کل
أسٌ ىعري ہَ

آل قٌطمه

ک ٹٌ کسً صعیػ ٌُة ٌُنلاق

آل مٌق شیبھٌلل

نلش ؽیق کل

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

ّ ٹکشي نن ضینب خصیك کھڑي

شك کَ تھٌتٍ کل

ِیتٌ کہو شہٌ ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

سجذً میك غھکٍ ہَ گسرف دصیق

کسٌُ ہَ رعٌء یتٌ کٌ نلش ؽیق

اب شكاق غھري ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

ٕکٌشتٍ شہٌ

5222

گھر ت مہٌشا جـ شہٌ ہَ آ ؾ میك

نَ شراء خسـ ہلا ٓصاش میك

جلٍ ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

ُ
شیػ ریق شٌم کٍ او ٹذ ہَ

كیر

َ
قٌطمه یَن

كقُ ٌُكشي ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

راعٌ کَ ہل شٌتي ضٌُشت ینلؿ

نن

ایتٌ قنلؿ

لٍ نن ٔس تہٌ ہَ آل قٌطمه

جلؼ ٓس غھري ہَ آل قٌطمه

ک ٹٌ

َہوا

٭٭٭٭٭

ٓس

ؾر ْ خ

ؔلٍ
رعٌء جمٌ

5222

ّ
س
د
ٹ
جًؿ ً ک ًت ہَ شبط یتٌ صیق
ّ
س
جًؿ ً ک ٹًت ہَ شبط یتٌ دصیق

ْحس ٹذمء ْجٌت ہَ شب کٌ كلٍ دصیق

ًضکـ کسٌ علٍ تھٌ لجذ میك ہَ نَ فراش

اقسمس ْچي نن ًضکلیك أسٌ ٓشي دصیق

ركلہٌ ركلہق کٍ ٌُر سَ ہف شٌر شٌر ہیك

میك نل نَ كم شٌري شػٌ دصیق

اشض َیال

ع ٹٌس تف نل شٌنَ ک ٹٌ کس قذا ہلۓ

َ آقٌ اػٌ دصیق
تھٌمَ کير کل شم گن

شف میك گسا ہَ جٌؽ ٓس ہف سکـ ٌضطفٌ

اتھٌشم شٌؿ كالَ کل ٓسغھٌ لگٍ دصیق

َ غھمتٍ سٌ كیر تھٌ
نَ شیر کٍ ّ ٹٌ جک

اقسمس جٌلٍ ہل گتٌ گلري تیري دصیق

ْحصش ہمٌشي ہل گتٌ سجذً میك جب یمٌـ

َ نن جـ گتٌ نلتھٌ غھري دصیق
تیرً گل

َ
راعٌ ٓسہٌف ریق شٌ مللٍ ہمیك مل

کسنَ رعٌ تیري تہٌ گسرف غھکٍ دصیق

ٌُ دشر تیرا نلظن کٹاں ہل ٓسہٌف ریق

دشر نعٌق ب قٌ کسً نن ہر گھڑي دصیق

ٓسضمق ٓسس ہل شٌرمٌق مللٍ نن شیػ ریك

َ نن آشضك سب کٍ رلٍ دصیق
ٓس ى ین

شیػ الہذي کٌ كاسطو رًکس نل مٌُؿ لَ

ؔ اتھٌ دصیق
َ شٌکس
ْچھکل تہٌؿ کس ر ّ ٹگ

*****
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رست ٌغینت میك عو کل شیبھٌلل قٌطمن
مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن
صلر خسذ ٓس ضمشح ریکھم لسضٌُ ہَ

ضہراء کٍ ذؾرت میك شك شك کَ کہ ٹٌ ہَ

آغلش میك ایتٌ عو کل شًلل قٌطمن

مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

ُ
رست ًُء میك اب اس کٌ تہیك کلتٍ

َ ري
دس کل ضمٌنَ کٍ رھلة نن لگن
ُ
ک
َ لگٌ لل قٌطمن
َ سَ ا ین
اس کل لنج

مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

جکٍ تھٌ ِیسٌ نل غھٌتٍ سَ لی ٹٌ کس

نل غھٌش کسنَ ہیك ینلشكق کٍ اہـ سر

گھمصً سَ گسٌُ ہَ آ کس شیبھٌلل قٌطمن

مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

ٓس

َ خنجر
ریکھم كم آٌُ ہَ قٌُـ لین

اب ایتٌ جٌرش میك عو کل غھ ٹٌ لل قٌطمن

مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

دشر ّ ٹٌ

ہلگٌ

كیر

ییمیر

5222

ضضملق سَ ىعر ہَ دشف عو كاى

ہَ ٓس نن ٓس صلق میك آغلش کٌ ٌُى

ش
شیتٌ لگتٌ ہَ جٌرش ْچھٌ لل قٌطمن

مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

ہلگٌ ّ ٹٌ ىحشر سجذً میك ہیك شبیر

َ لگٌ خنجر سجذً میك ہیك شبیر
جلن

مللٍ علٍ کل اب جلذ ًُ لل قٌطمن

مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

ُ
یبھر کل تھٌ صلق کَ آٔسمق شىنَ ہیك

مٌتف سَ عٌلف کل مللٍ ہًنَ ہیك

طمؿ ب قٌء کٍ تف اف کل رعٌء رك قٌطمن

مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

عذًو ہَ سركش کٌ ع ٹٌس کٌ عذًو

سب عرض کسنَ ہیك کلئیق کٍ ملکو

عٌلٍ قذش کَ شٌتي رش ٓس ًُ لل قٌطمن

مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

َ
ؔ و ٹکس كم سر غھکٌِی ٹگ
صل ہیك فجر
ُ
آة النجٌء اف کٍ مقنلؿ کس لل قٌطمن

َ
شیػ الہذي سركش شكضن ّ ٹٌِی ٹگ
مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن مٌق قٌطمن

٭٭٭٭٭
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َ غف تہٌق کل
رؿ سَ لگٌ ل ٹٌ ہَ ہمن
َ غف تہٌق کل
رؿ سَ لگٌ ل ٹٌ ہَ ہمن

َ ہف لہل سَ ضہرا کَ گلس ٹٌق کل
سنجی ٹگ
ُ
َ غير تھر ہف اس ریك کَ ٌُس ٹٌق کل
شكِی ٹگ

َ ک ٹٌ کس
َ گل
اس حىیؾر س ٹٌم نَ ا ین

شیگیك ّ ٹٌ رٌُ ہَ کسُـ کٍ رس ٹٌق کل

سب جٌ ُجکٍ ہَ اکیر اب آخسي اساق ہَ

َ تھر ل ٹلو تیري اساق کل
شٌُذ نن ظق شک

ھًضکـ ٌضطفٌ کل ٓسغھٌ لگٌ کَ مٌشا
غھملَ میك ہل ٓشّ ٹٌ نَ آب ینہٌ ْخ ّن

شبیر نَ ہَ کھمٌُ اکیر سَ نل صلاق کل

شبیر نَ

ْجٌٌُ

اشًـ ٌُنلاق کل

ُ

گہلاشً سَ صل سركش اصغر کل ىۓ شف میك

مٌرش

َ مٌق کل
اكىر كاللق ضمْجل تہًۓ کیس
تھرّا گتٌ ضمیك میك لسضاق ہَ آطمٌق کل

اعذا سَ نللَ مللٍ ْخ ّن نن ٔضبن لٍ ہَ

َ نن مہمٌق کل
اً کلقنل ! ْجٌلل ینہ

مؼصلـ نَ گ ٹٌم ہَ اس کٌ كصلش ک ٹٌ ہَ

رك گھمِّ ہٌ ًُ رك ٌُتٍ نن دضبن جٌق کل

نَ شیر جـ ٔسٌنل شبیر شكکَ نللَ

ک ٹٌ ركق صلاب جٌکس اصغر میك تیري مٌق کل

مؼصلـ کَ لہل کل عہرً نن مـ کَ نللَ

تیري ٔسٌتٍ ِی ٹٌ رکھًل ٕگٌ عہٌق کل

ٕصلٓس ٌضطفٌ کل ٓسغھٌ لگٌ کَ مٌشا

تیر سیف لگٌٌُ اصغر سَ نَ ضٌُق کل

اب جلذ ہٌ نن شبیر تف سَ ملیگٌ آ کس
اشًمنلق طىچي لل ہف آؿ ٌضطفٌ ہَ

خنت میك جٌکَ اصغر کہ ٹٌ نن ٌٌُُ جٌق کل
ضینب نَ ق ٹذ ہل کس ّ ٹً رٌُ عہٌق کل

5225
آكاض كا دسی ٹٌ ٌُ عرش جٌ شہٌ ہَ

آ اً ٓصُذ آ کس نل شكؽ لَ ٕکٌ کل

ٌُـ دصیق رّ ٹٌ ٌُتٍ ًُ شہٌ ہَ

َ نن رً عہٌق کل
طير لػیك سَ کہو رك ین

اً مؤوتیق اب نل ػٌ تھر کَ کس لل مٌتف

آشاـ چیق غھمصك لَ لل غف تہٌق کل

ع ٹٌس ٌُ كقٌ نَ سركش نن جٌف رً کس

اكْجٌ ک ٹٌ ہَ کی ٹٌ اشًـ کَ ٔسٌق کل

ع ٹٌس ٌُ كقٌ نَ سرراش جٌف رً کس

*****

رشٌُ
رشٌُ
اً

ُ
نن اتھٌ

علمذاش

علمذاش

علمذاش
ضمش
ّ
کَ سعمر ك ع ٹٌش

علمذاش

ُ
اتھٌ

نن
کسًُ

ع ٹٌس

5225

ع ٹٌس

ضمش

ع ٹٌس

ع ٹٌس نل ہَ مزہب
تھٌ

عٌضمش کل

علمذاش
علمذاش

كقٌق کٌ ییمیر

کستٌء اشًـ کٌ ل ٹگس

اس طرد لشً رست ہَ ٌُر آ گَ ج ٹذش
اب ُؾ ہَ ضمٌنَ میك كم غھیکٌش علمذاش
ت

مؼصلـ

ھ
ینجٌ کٌ

كم

م طللـ

ت
ہستٌ
ت

َ لگٌ ٌُتٍ تھٌ ہَ م طللـ
ک ہن
ت
جب ًسؾ غھ ٹذي تہر نن تھٌ رھلـ ہستٌ
أسٌ

نن

کلتٍ

ہلگٌ

كقٌراش

ہستٌ

علمذاش

5225

اً ذؾرت ع ٹٌس اً ص قٌء ظکنبن
ُ ّ
ٹ
ل
ٹ
ّ
اـ ا ی کٌ جٌُذ نل جٌطف کٌ یگنبن
شك نَ ہَ تیري ىش نن شل طٌف مذّنن
م طللـ

ٓسارش

مذرگٌش

کَ

علمذاش

ک ٹٌ صلب حىنت میك حىنت کٍ کصش تھٌ

عٌضي کل ٔس ٹذ آتٍ تھٌ تھٌتٍ کٍ عًمٌ
اُؾ جٌف ْجٌ تھٌ كم تھٌ شبیر کل رً ري
اؽ گـ تھٌ مگس لگ ٹٌ تھٌ
نن

ٓسضف اشًـ

گلصاش

علمذاش

نل ب قذٓس ہَ تیري

ىجلس کَ خساغل میك تھٌ ینلٓس ہَ تیري
رشٌُو فرات آح نل

جٌ گیر ہَ

تیري

ّ
ع
صؼ كاللق کٍ عزت کٌ نل ش قذاش لمذاش

5222

رشٌُ کٍ ٓساتٍ نن گسً ہٌتي کَ ُکشً
ُ
َ قلؾ سَرك س ٹٌشً
اس كقُ ہٌ نلنَ تھ
تھٌتٍ کٍ کير غھؾ گتٌ ع ٹٌس کَ مٌشً
اب نلث گ ٹٌ صیر
َ میك
ىنَ دصیق خیم

کٌ نی ٹٌش

علمذاش

ہر اُؾ ىعو

ک ٹٌ ٌُت تھٌ ع ٹٌس کل رشٌُ نن ہٌ غھمصا
ُ
سرو ٹذم نن ہل جٌنَ خسي اسکٌ تھٌ عذمو

ج ُّدار

عو ریق

کَ

ج ّدار

علمذاش

ُ
ُ
رّ ٹٌ میك عغیمر کٌ علف اْجٌ شہیگٌ
ُ
ٓسضف نن علمذاش کٌ نل اْجٌ شہیگٌ
ُ
ل
ک
ہ
َ ہ ٹٌ شہیگٌ
ین
نیضو کَ
رّ ٹٌ کل
ىحشر

ُلؾ

دصیق

کٍ للکٌش

علمذاش

5222

ہر کٌـ کَ ہيرام

تیرا ٌُـ ہَ ٌُقٍ

دس طرد ہر اُؾ صنخ کٍ ہر شٌـ ہَ ٌُقٍ
ع ٹٌس تیرً ٌُـ سَ اشًـ ہَ ٌُقٍ
ایمٌف کٍ رھڑکق

ظلیگٌش

کٌ

صل مٌُگ ٹٌ ہَ مؤمنل ع ٹٌس

ُِمیّتُُ

سَ

علمذاش
مٌُگل

ت
َ رشٌُش میك ہنجل
کٍ ضماشي لین

نلشي اگس ہلتٍ ہَ نل
َ
م طللـ ك س ٹل

آل

اً يرارك
سرکٌش علمذاش

کٍ ہَ

اب کسب ك ًُ جٌٌُ ہَ ع ٹٌس ًُل
ب قذٓس کَ مٌشك
رك گص

کل

سشا

شام رکھٌل

ضمیق جٌؽ ص قٌء میك نل مً رك

َ
کس رْجین

ُؔ کل
طًشیر
*****
*****

سر

شٌش

علمذاش

5222

رشٌُ نن ضمش ہَ کو علمذاش ير گ ٹٌ
رشٌُ نن ضمش ہَ کو علمذاش ير گ ٹٌ
نلتٍ کير دصیق کٍ غف صلاش ير گ ٹٌ
تھٌ دس سَ ولح شٌـ ٓسٔسٌف ہٌۓ ہٌۓ

ّ
ٌُضكق ک ٹٌ کَ شیتٌ نن خساش ير گ ٹٌ

عذفَ ہلا دصیق نن ع ٹٌس ٌُ كقٌ
لش تھڑ کَ و ٹـ سعمر ع ٹٌش ير

گ ٹٌ

ٓسشٌ رك شیعلق تھٌتٍ کٌ نَ کس دصیق کل
ع ٹٌس ایق

ج ٹذش

ّ
کساش

ير

گ ٹٌ

کہتٌ تھٌ ولح شٌـ نن صلش ہلکَ تہر ٓس
َ عو کٌ مذرگٌش ير گ ٹٌ
اب ک ٹٌ لش ّ ٹگ
اؽ ضمش ہَ کو للث لل نَ کس دصیق کل
اب کس کٌ زش ہَ ولح کٌ سرراش ير گ ٹٌ

5222

ظٌقُ کير کٍ ہل گتٌ ضاُـ دصیق کٍ
جب آشٌُق شگش کَ علمذاش ير گ ٹٌ
َ
سر ِینلق اً حىنل کو ٌُتٍ کَ كا س ط
ع ٹٌس شٌ
*****

ػنلش ك

كقٌراش ير گ ٹٌ
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رشٌُ نن ہَ کہراـ علمذاش ير گ ٹٌ
رشٌُ نن ہَ کہراـ علمذاش ير گ ٹٌ
ع ٹٌس ایق ج ٹذش

ّ
کساش ير گ ٹٌ

صل تھٌ علٍ کٌ شیر اكش ضيزم کٌ جٌٔصیك
كم کسًُ کٌ سعمر ال ط ٹٌش ير

گ ٹٌ

طق ٌُضل ق نن ٌُض تھٌ ْچھکل اً يرٕضٌ
َ رلذاش ير گ ٹٌ
كم ہٌتي ركنلق کِ گن
ینلست ہل کَ ًسؾ میك اؽ تیر شم گ ٹٌ
ٌُتٍ گسا تہر ٓس اكش ىجٌش ير گ ٹٌ
َ کٍ طرػ ریکھٌ اكش ري ُذا
نَ ٌُس خیم
آقٌ مذر

کل

آل كقٌراش ير گ ٹٌ

َ
صمرم کٍ طرد ركص کس شبیر آ گن
نللَ کير كم تھٌـ کس غف صلاش ير گ ٹٌ

5222

ُ
اؽ ضمش اتھٌ ولح میك سركش کل للث لل
اب صلػ کس کٌ ہَ ضبن شٌىش ير گ ٹٌ
کٌُذھَ نن ٌُة ىٌُ ہَ اکیر کٍ ىش کل
آۓ مذر کل کلف مذرگٌش ير گ ٹٌ
اصغر کٍ كیر اشؾ سَ ٓس کس ري شٌم نَ
ّ
ٌُتٍ کہٌق ملیگٌ اب خساش ير گ ٹٌ

ک
ٔس ری ھتٌ ہٌ شم گتٌ ضینب لٍ فرات

سجذً میك آم س ٹذ آساش ير گ ٹٌ

ُ
ّ
اف ہٌتھمق کٍ ولت ع طٌ ء عو شیػ ریك کل ہل

شٌنَ ک ٹٌ کَ صل علمیرراش ير گ ٹٌ
َ
َ ْحسماِی ٹگ
ُؔمٌ ْچھ
كم ہٌتي ہٌ دسٌ

ّ
کنلا کَ صل فرات نن خساش ير گ ٹٌ
*****
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رست کس ًُء میك دشر کٌ طمٌق ہَ

رست کس ًُء میك دشر کٌ طمٌق ہَ
غف ضرم قلؾ ہَ شك شہٌ عہٌق ہَ
اط قٌؿ عو ریك ہَ ّ ٹٌسَ ا گسظن
علٍمن کٌ ٌُتٍ ٌُس ہٌ شكاق ہَ
ع ٹٌس خسي کل قکس ٔس تہٌ تھٌ
ت
ھ
ی
ّ ٹٌس سَ نجٌ میري ییف جٌق ہَ
ّ
َ صل ٌُضك ص قٌء نَ عذاء ري
کِ گن
مللٍ اب شیبھٌلل گس نَ کل ٔسٌق ہَ
َ ہلۓ عو و ٹذاق کل شذھٌشً
نن ک ہ ن
ّ ٹًل
ىعو ٓسارش
ّ
ّ ٹٌم کٍ تھٌ دس کَ مٌرش کل ت و ٹٌ

کہٌق ہَ

َ تھٌ س ٹٌق ہَ
َ میك لگٌتٍ دسک
شین

5225

کس طرد اتھٌۓ ینہٌ ہٌ عو ریك
صعػ کٌ ہَ عٌلف ىعو صلاق ہَ
اصغر کَ لنلق کل ریکھم اً لیعنلق
ٌُتٍ نل ًُ رك ْخ ّن نَ ضٌُق ہَ
َ ٓس
َ سَ گل
ہیس کَ تیر کھٌٌُ ینہ
اً کًصق ىجٌہذ نن تیري ہٌ شٌق ہَ
گھمصً سَ ضمیك ٓس کسکل ہَ گساٌُ
صل شبط یتٌ ہَ س ٹذ ج ٹٌق ہَ
تیرك ق کٍ ہَ ٌُشش دشف ٌُنلاق ٓس
مللٍ کٍ جتیك سَ صلق ہلا شكاق ہَ

ُ
َ سَ نل عو کَ
اتي جٌ اً سیمگس شین

َ خیر ہَ نن و ٹـ فرآق ہَ
کچي ْچھ
جلؼ شٌم ریك سَ خنجر کل ھ ٹٌ لَ
نن

نل

نلسگٌم سركش عہٌق ہَ

5225

مؤمنلق

ٓشھٌل

اكش

صلش مٌتف

سجذً میك رعٌء گل شٌم أس ك جٌق ہَ
کس رٌُ جذا سر یق سَ تھر لػیك نَ
غف قسٌق ضمیك ہَ سرذ آطمٌق ہَ
عزاراشُ
غف تہیك عہٌق میك کچي ْچھکل ؔ

صل تھٌ ہَ عو ریك تیرا نلظن صلاق ہَ
*****

5225

رؿ قٌطمه سَ نلغھمق  ،صل دصیق ٓس ہَ گزشي

رؿ قٌطمه سَ نلغھمق  ،صل دصیق ٓس ہَ گزشي
َ نَ تھیري
صل غھري لػیك نَ نلتھٌ  ،شٌم کَ گل

َ ہَ ٌُؿ ضہرا  ،کنلق ٓسس شہَ ہیك آ ٔسمق
کنلق کھل
کنلق ہَ اشک ٹٌش اجمذ  ،رؿ ہَ تھٌمَ يرٕضٌ کنلق
ُ
اُؾ رف میك کس نَ ضہرا  ،ہَ اجٌصي گلر تیري
ُ
ہٌنَ کیسٌ شٌمنلق نَ  ،ہَ اجٌصا ٌُغ ضہرا
کسً سکس تھمؿ کٌ ک ٹٌ  ،اؽ کلٍ کل تھٌ نن غھمصا
شاس
کٌـ آۓ

آتٍ

کسًُ

نن  ،شٌم

َ إعٌش  ،دصیق
کیس

کسًُء

کل

ضمیق تیري
میك

ہر کلتٍ نن کہو شہٌ تھٌ  ،جٌف کٍ کسكق قذاء میك
اً دصیق آقٌ ْچي نَ  ،ہَ ّ ٹٌش جٌق ہمٌشي

5222

سر ک ٹٌ کَ قنخ ٌُتٍ  ،کٍ ٓصُذ کٍ نن ییعت
عو ریك کَ جٌف ٌُشكق  ،کٍ عػب کٍ تھٌ حىنت
نن

َگٍ  ،نن ت مہٌشي جٌق ّ ٹٌشي
تھمىتٍ جٌ شک
شہٌ ّ ٹٌشٌ ًسؾ تھر کس  ،اكش ک ٹٌنَ ركنلق ٌُضكق
غھ ٹذي ًسؾ جب رىكش  ،کل شہٌ نن رؿ نَ قٌنلق
ري عذاء

شٌم

کٌ

صلاف

دصیق آل  ،ہَ

اکیر  ،كم اتھٌشم شٌؿ
شنبن ٌضطفٌ

ت مہٌشي این طٌشي
كاى

نلش عو کٍ آیکھمق کٌ تھٌ  ،ہف
ُ
ک
ی
ش
نن صلاتٍ ا کٍ ر ھٌ  ،ظٌلملق س ٹٌق صل مٌشي
کٌ

َ غھملَ سَ كم شف میك  ،نن ُلٹ کَ تھر كم آنَ
گن
خسملو نَ تیر شٌُذھٌ  ،اكش تہٌق كم ًسکسانَ
کہٌ شٌم ریك سَ ٌٌُُ  ،لل نن جٌف تف نَ كاشي

5222

ت  ،عو ریك نَ سر غھکٌٌُ
ہلتٍ جب یمٌـ ُچ ُج ّ ُ
ک ٹٌ سجذم سر ک ٹٌٌُ  ،اكش ریق صؼ
َ
اً دصیق تف نَ ہلگٍ  ٌُ ،اُذ نن آم ك ضاشي
ْجٌٌُ

ہٌنَ شكنَ تھٌ نن ٌُتٍ  ،تیري ىش نَ كم ضینب

تیرا سر تھٌ نلؽ تیزم  ،اكش نَ شراء تھٌ ضینب
ُ
ہٌنَ رشر کٌ كم عٌلف  ،ہٌنَ اشکٍ كم اشیري
نن ّ ٹٌنَ کلتٍ ہف کل  ،ک ٹٌ غملق کٍ جذ ہَ کلتٍ
َ ہَ ضہرا شكتٍ
اُؾ رف میك صل بہیّر  ،کَ لین
کنلق نن مؤوتیق شكنَ  ،شكنَ جب جذاتٍ شٌشي
مؤوتیك نن عو کٌ مٌتف  ،نل ہَ ٓسعو قٌطمه کل
کسك شٌم ریك کٌ مٌتف  ،شك ل

شٌم

کسًُ

کل

عٌُذ  ،ہَ ْجٌت ٔس ہمٌشي
غف شٌم ریك سَ ؔ
٭٭٭٭٭
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رلیر ج ٹذش
رلیر ج ٹذش

دصیق
شبط

دصیق
کضبنء
ییمیر

کضبنء

خنجر دصیق

خنجر دصیق
دصیق

کضبنء خنجر

دصیق

کسنَ ہیك مٌتف تیرا ہف نل تہٌ جٌف کس
غف تیرا مٌتف تیرا فرض ہَ ہف ٓس دصیق
غھٌصتٍ ہَ ٌُللق سَ قٌطمن شف کٍ ضمیك
َگٍ تہٌ کـ تیرا ٔشیر دصیق
جٌؽ ین

ت
َ ٔشر ٌُس تہیك کلتٍ تھٌ
تھٌتٍ ھینج
شام جذا میك

ل ٹا

تیرا تھرا گھر دصیق

يرضٌء شب جٌف لٍ و ٹٌف میك ُللاش کٍ
نلث ٓشا ْچي نن سب ظلف کٌ لسکس دصیق
َ شٌشً یتٌ رُکي تیري نَکسٌ
شكنَ تھ
َ اصك ٹٌ تیزم ك
مٌشنَ تھ

یبھر دصیق

5222

تیري جتیك ٓس کسٌ ٌُشي کٌ

یبھر لگٌ

صلق سَ ہلا ٓس تیرا عہرمء

انلش دصیق

َ نن طير لػیك
ِیبھٌ ہلا تھٌ تیرً شین

ک
ری ھتٌ تھٌ ركش سَ ضینب ٌض طر دصیق

ُ
ت
ت
کٌَّ ا ھٌ ہلگٍ ٍّ شكد دمحم کٍ ھٌ

دسؾ گً تیرا تھٌ جب نن خنجر دصیق
شی ٹکشكق ضضملق سَ تھٌ صلش ُذف شٌم کٌ
ُ
َ سجذً میك جٌف نن کنلق کس دصیق
اتي کَ گن
طير نَ تھر سجذً میك یق سَ جذا سر ک ٹٌ
اشض ك طمٌ میك ّ ٹٌ ہل گ ٹٌ ىحشر دصیق
لًس ُذف سَ تیرً ٌُۓ ملؾ ضُذگٍ
شكُذا گ ٹٌ گھمصكق سَ كم یق اطہر دصیق
ٌُ شكض

آح عزاراش کٍ ہَ نن

خصاء

جلذ میك راجـ کسً راعٌ ء راكش دصیق
*****
*****
*****
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رہکتٌ شُّ ٓس ِی ٹٌ سر اقذس ک ٹٌٌُ ہَ
رؿ مٌرش لہل کَ اشؾ خنت میك تہٌٌُ ہَ
رہکتٌ شُّ ٓس ِی ٹٌ سر اقذس ک ٹٌٌُ ہَ
نن گزشي ہَ نن گزشُگٍ ٌغینت أسٌ عٌلف میك
ُ
كم شب کل عرش ٓس تھٌ نن غف کسُـ شىٌُ ہَ

تہیر جٌق ل ٹٌ ري اكش ل ٹٌ ري جٌرش ضینب
عخب ہٌ صلعلو طػ میك عو كاى رکھٌٌُ ہَ
تہٌ ًسکٍ  ،قلف رك ہٌتي ص قٌ کَ ہلً شف میك
صل تھٌ سركش کٌ ٌُضك  ،ہٌنَ كم ٌُضك ک ٹٌٌُ ہَ
علٍ کل ٓصع میك آنَ ن طر كم ینچیق شٌشً
ُ
صلاق ىعو صعیفٌ میك عَو کسُـ اتھٌٌُ ہَ

5222

َ شذ نن
لہل اصغر کٌ ا ین

مَلٹُا

ہَ ُذش ٌض طر

لجذ میك ىزلَ کل ہٌنَ شً ٌٌُُ غھ ٹٌٌُ ہَ
یتٌ ضارً کٌ سر تیزً نن ہَ  ،یق نَ کَق شف میك
ق ٹٌهت خیز نن من طر رك عٌلف کل ہًٌُ ہَ
َ تھملیگٌ ریق ٌضطفٌ ٌُ دشر نعهت میك
تھل
َ
نن سر رً کس نلاشٌ ریق ٌٌُُ کٌ ذکٌٌُ ہَ
م
ع
ه
ـ کل ق ٹٌهت ُؾ
جذاٌُ شکھ ٹٌ ؽخت میك

عل

َ م ل ٹکس دسیتٌ نن الف عو کٌ کساٌُ ہَ

ؔر کل راعٌ کٍ ص قٌعت ركنلق عٌلف میك
َ اص غ
مل
غف شبیر میك رف شات نن آ ٔسمق تہٌٌُ ہَ
٭٭٭٭٭
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ركتہر میك دصیق ٓس ک ٹٌ
ركتہر میك دصیق ٓس ک ٹٌ

ک ٹٌ

ک ٹٌ
گزش گتٌ

ٓسرٔس میك دصیق
ک ٹٌ اكش

امنجٌف

رً

گزش گتٌ

م طللـ

ُ
کٍ رّ ٹٌ

ُ
اخش گتٌ

کسًُ

َ دس جٌق ن طر گتٌ
اینل کٍ ىش ہٌ ر کھ
َ
تھٌتٍ کٌ غف دصیق کَ رؿ سَ نلغھین
ع ٹٌس تیري ملت سَ عو کٍ کير گتٌ
َ ن طر سَ جب
رؿ کنلق نن تھٌـ لَ ُذش ر یکھ

ُ
َ کَ رؿ میك اكٓس گتٌ
ٓسغھٌ صلاف ِین

َ شٌم ریك
اصغر کٍ كیر ٓس تہت شكنَ تھ

ُ
ٓسُّ میك جٌُذ سٌ میري صلشت اكٓس گتٌ

گھر لِ گ ٹٌ دصیق کٌ عرُّ میك ہٌق مگس
ُ
ب قذٓس اهت یتٌ ریکھم

َ
شیلش

گتٌ

5225

ُ
كقُ عؾر دصیق کَ رؿ کل ر کھٌتٍ تھٌ
ٕصلٓس کسًُ میك اؽ أسٌ تھہر گتٌ
اجمذ کٍ نلسگٌم ٓس نلتھٌ غھري جلٍ

ُ
اجمذ کَ قلب میك غھري غف کٍ اكٓس گتٌ

تیزً نن سر تھٌ شٌتي تھٌ ضہراء کَ ىؿ کٌ
ُ
َ ہلً ضینب جذھر گتٌ
اینلق نن سر کھل
ملت آنَ نل دصیق کٌ ہلینلق نن ٌُـ ہل
اب ُؾ غف دصیق میك شٌـ ك سجر گتٌ
شیػ الہذي کَ قذمل میك ہل جٌنَ گس قذاء
ؔلٍ کَ غقتٌ یکھر گتٌ
نل جٌف لَ جمٌ
٭٭٭٭٭
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ر یق دمحم کٍ ب قٌء

ٌُ دصیق

ر یق دمحم کٍ ب قٌء ٌُ دصیق

ٔس كم تیرا آخسي سجذم دصیق

َ
قٌطف ك ع ٹٌس جذا ہل گن

َ
اکیر ك اصغر تھٌ قذا کس ر ین

َ
ریق دمحم کٍ ب قٌ ء کَ لین

نل نَ تھرً گھر کل لٹایا دصیق

ريق ک ٹٌ نل نَ صل اّ ٹٌ ٔشر

ینہٌ سٌ ٓسُّ نن جگس تھٌـ کس

اصغر مؼصلـ کٍ مٌق نَ مگس

تھمؿ شٌ سر تیزً نن ریکھٌ دصیق

َ آگَ ٓشھٌ
طير صل خنجر لین

قٌطمن ضہراء کٍ نن آتٍ عذاء

غھمص رً ْخ ّن ہَمیرا نَ ز طٌء

ہَ نن دمحم کٌ نلاشٌ دصیق

5225

ریتٌ شہٌ قٌطمن ضہراء عذاء

کِ گ ٹٌ ل ٹکق تیرا ّ ٹٌشٌ گً

سر تیرا تیزً سَ تھٌ رّ ٹٌ شہٌ

صؼ کل عذاقُ کٍ عذا ٌُ دصیق

میك

طمؼ گساق گسرف ییمٌش میك

ک
ت
ل
ھ
سر ے ھر شٌـ کَ رشٌُش میك

ىتٍ گتٌ ٌُتٍء ضہراء دصیق

شٌـ کَ ضُذاف کٍ ٌُشُک ٹٌق

کستٍ شہٌ ّ ٹٌسٌ ظکنبن نعٌق

َ تیرا شنبن کہٌق
ضملق میك کیس

َ ٌٌُُ دصیق
َ جلذ آ ین
آ ین

آؿ یتٌ کجٌل

ٌُضاش

*****
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شاح رىشا ضہرا کٌ ضضمٌ ہَ اكش ّ ٹٌشٌ ہَ
ُ
شاح رىشا ضہرا کٌ ضضمٌ ہَ اكش ّ ٹٌشٌ ہَ
نلُذ تہیك ہَ ٌُتٍ کٍ صلف کٌ رشٌُ تہ ٹٌ ہَ
اکیر ك قٌطف کلتٍ تہیك آس ّ ٹذھَ نل کس سَ ّ ٹذھَ
غ
رشٌُ غھیق نَ كاى تھٌ رشٌُ ھق کَ ضمٌُ ہَ
جلؼ نن ییغ قٌُـ ہَ جٌف ییمیر سجذً میك
ركنلق عٌلف عذفَ ہل کیسٌ ّ ٹٌشا سجذم ہَ
صلف کٍ ُذي أسٌ تہٌ صنخ سَ ل ٹکس شٌـ ُلؾ
َ كاى ہَ
جٌُذ یتٌ کٌ زكب گ ٹٌ ضمشح زك ین
شام جذا میك جلذي کٍ آگَ جٌنَ كاللق نَ
َ شٌـ ہلتٍ اب ینہٌ ہَ
صنخ کَ شٌتھٌ غھمث گن
کـ صل یتٌ کَ ركش نن تھٌ آح كم سر ہَ تیزً ٓس
اُؾ ضمٌنن أسٌ تھٌ اُؾ ضمٌنن أسٌ ہَ
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َ
تیري كعٌ نن کیسٌ تھٌ يرنَ كالَ تیرً لین
ىجلس ٔستٌ ٔستٌ ہَ مٌتف ؽجرا ؽجرا ہَ

ُ
ل
َ میك نللٍ ر ہق
ىش آتٍ جب نلشٌم کٍ خیم

کس ظٌلف نَ میرً جذا ایق دصق کل مٌشا ہَ
*****

ُ
شاح رىشا ضہرا
ُ
شاح رىشا ضہرا

کٌ

5222

کٌ

مہمٌق ّ ٹکس

مہمٌق ّ ٹکس

آٌُ ہَ

آٌُ ہَ

شٌمٌف ّ ٹٌ مہمٌتٍ کٌ ک قٌش کٌ لسکس ىٌُ ہَ
کیسٌ تھٌ كم ًسلمٌتٍ

َ كم کلمن گل
َ تھ
کیس

َ یتٌ کَ نلاسَ کل شکھٌ تھمکٌ ّ ٹٌشٌ ہَ
ا ین
ّ
َ ّ ٹٌس سَ يرنَ ہیك
گھر میك تہیك آب ك رانن ْج
کنبن علٍ کٌ ریکھم نل کس آقُ میك آٌُ ہَ
ع ٹذ اہلل کٍ شٌري ہَ مہ ٹذي ہَ نن سرُّ ہَ
صلف لگٌۓ ہٌتھمق ٓس ركلہٌ شف میك جٌٌُ ہَ
َ ُؾ جٌ نن سکٌ
ًسؾ ظکنبن تھر نل ل ٹٌ تھٌ ٓس خیم
سرـ کَ مٌشً ٌُضكۓ سركش شٌنَ ک ٹٌ کس ضمٌُ ہَ
نللٍ ظکنبن تہر سَ كأس آۓ تہیك کنلق میرً حجٌ
َ کلٓس نن كم شذھٌشا ہَ
نللَ دصیق کَ ٌُتٍ لین

5222

راغ نن راغ اكش صعػ کٌ عٌلف اكش یبھٌتٍ کٌ عذمو
رُکي کَ ّ ٹٌشكق کٍ ىصیك سركش شكٌُ جٌٌُ ہَ
ُ
صلاق ٔشر کٍ ىش اتھٌنَ کس کل ًُۓ شبط یتٌ
اُؾ غہٌشا تھٌ دضکٌ كم تہر نن جٌ کس ضمٌُ ہَ
َ كاى ینہٌ ىجٌہذ ہٌۓ سیف
غھملَ میك كم غھم لن
ُ
ت
ہٌۓ اسَ ھٌ اؽ ظٌلف نَ تیر لگٌ کس مٌشا ہَ
شكکس نللٍ ضینب ٌض طر ہٌۓ دسی ٹٌ كاۓ دصیق

سر تیرا ہَ تیزً ٓس جلتٌ ضمیك ٓس ىعو ہَ

غ

ھیتٌ گتٌ ہَ سر سَ شرائیك ضماش ہلتٍ ہیك اكینلق ٓس
کنبن تیرا ٌُضاشكق میك تھرنَ کل اب جٌٌُ ہَ

شكنَ نن ٌُتٍ ىش نن تیري نَ ٔس ہلکس جٌتٍ ہلق
رُکي کَ عرٌُق ىش کل تیري میرا جگس تھٹ جٌٌُ ہَ
عٌلٍ قذش آٌُر شہَ عٌلف میك رؿ شٌر شہَ
ؔ ارتٍ رعٌء نن کسٌُ جٌٌُ ہَ
شب سَ ہنیضو ششیؼ
*****
*****
*****
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َ
شام صؼ میك آؿ ضہراء نلق عہٌق کَ شُؿ ر یکھ
َ
شام صؼ میك آؿ ضہراء نلق عہٌق کَ شُؿ ر یکھ
ُ
ت
کہیك آس مٌُذن اكش کہیك نلُذ کل ھٌ ٓسسَ
صل مہر میك تھٌ ص قٌعت ہٌ ظلب کسً جذا سَ
ُ
ُ
َ
َ ش ْج ك غف کَ ْجف
اسَ اهت یتٌ نَ ر ین
َ نن سیف تھٌ ضہراء
ہَ میع یتٌ نن شكٌُ غہ
ب
نل قیع میك جٌکَ شكتٍ كم یتٌ کل ٌُر کسکَ
كم رہق کو دس نن کلٓس ہل قذاء ّ ٹٌش ضيزـ
كم دصیق ٔضبن لٍ ہَ  ،ہَ كم ّ ٹٌشٌ ئیق رف سَ
كم دصق کٌ ىؿ ركلہٌ صل

قذاء گسي نن تھمى

جً ٌُُذه کَ كم غہرا ہلا صلش كم سر ک ٹٌ کَ
صل تہٌ ضمیك نن ٌُتٍ نل ٕکٌشا شف میك ص قٌ
َ ظکنبن تیري ًسؾ آح تھر کَ
تہیك ى شک
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َ عہرً سَ یتٌ کٍ ٌُر آنَ
كم صلاف دسک
ُ
ُ
َ رؿ کَ ُکشً
َ ا شک
اسَ جٌؽ میك مًٌُ کین
ُ
َ كالَ تھٌ لہل ا گـ شہَ ہیك
تہٌق ركره ِین
ہٌق مگس قذـ نن لسضً نن دصیق کَ اشارً
كہٌق ركش ٌضطفٌ تھٌ تہٌق جٌؽ کٌ ہَ ٔشیر
َ کہیك فرش نن تھٌ ٓشنَ
کہیك كم عركح ر یکھ
َ نلتھٌ خنجر
رك عہٌق غھمصانَ كاى کہٌق ر یکھ
نن ش ہیگٌ سر غھکٌ کَ ش ہَ طير س ْخ کس کَ
َ
کہٌق قٌطمه کٌ كم گھر کو یتٌ شًـ ٓش ھن
ُ
َ
تہٌق کسًُء میك ظٌلف اسٌ گھر کل آح لن
نَ کَق ہَ کضکٌ ىعو ہَ نن کلف رھلة اُذش
کَ غہف گ ٹٌ ہَ کؼبن رك عہٌق تھٌ غف سَ لسضً
نن دسیتٌ مٌُذن ٓس ہمیك اً ًُنَ كالَ
شذا صلش شہَ نل مللٍ نن ہل غف ضما نن غف کَ

5252

ہَ نن عرض تھٌـ لی ٹٌ ہمیك كیر میك اً مللٍ
شٌم شیػ ریك ت مہیك نل ہل غہٌشً رك عہٌق کَ
ؔلٍ قکس کنلق کس
ہل جمٌ

رك عہٌق نل شُؿ ُذلَ

ہَ نن شیػ ریك كم مللٍ ش ہَ شٌتي ہر قذـ نن
٭٭٭٭٭
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شہٌ کسًُ میك تھمکٌ ّ ٹٌشٌ یتٌ کٌ ّ ٹٌشا

شہٌ کسًُ میك تھمکٌ ّ ٹٌشٌ یتٌ کٌ ّ ٹٌشا
شكٌُ ہَ رؿ ہنیضو نن ضمخ کس ہمٌشا
ک ٹٌ ِیتٌ ہلگٍ رؿ ٓس شبیر کَ اً للگل

ُ
غي مٌم کَ ٔشر کل جب كیر میك اٌُشا

لِ جٌۓ گھر صل میرا اشًـ کٍ ب قٌء میك
شبیر کل

عہٌق میك ہر ظلف ہَ گلاشا

ش
َ کٌ اب ٌُشا تہیك ہَ ىچي میك
آقٌ یبھلن
سركش کل

كقُ ٓصع ع ٹٌس نَ ٕکٌشا

َ میك سب کل ضینب
َ ّ ٹٌۓ جٌکس خیم
کیس

ُ
نَ شضمٌ سَ صفٌ نَ تھٌتٍ کٌ سر اٌُشا

سر کِ کَ خشه گ ٹٌ ہَ تیزم نن شٌم ریك کٌ
اب جٌؽ ٓس ٓشا ہَ عرش ٓسیك کٌ ٌُشا
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یک ّ
ی
خ
َ
َ م
َ ْجلق نَ ا ین
َ ہلۓ صل ر ھ
جلن
مٌق سَ كم نللَ شك کَ اب ہلگٌ ک ٹٌ ہمٌشا
َ ہف رف شات عو کَ غف میك
شكنَ ہیك اس لین
رش اعـ عو کٌ غف ہٌ اّ ٹٌ ہَ اب غہٌش
شٌنن شہَ ہنیضو عٌلٍ قذش کٌ سر ٓس
آقٌ ہمٌشا ہف کل ہَ جٌف ك رؿ سَ ّ ٹٌشا

ُؔ
ْحسماٌُ صلر کل خس نَ کچي اس طرد سَ ج ٹذش
قذملق گس کَ عو کَ ب قذٓس کل شیلاشا
٭٭٭٭٭
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شك شہٌ آ ُکل فرآق کٌ ٌُشا اً دصیق

شك شہٌ ہَ آُکل فرآق کٌ ٌُشم اً دصیق
آب ر ُذم خصف میك فرآف شٌشا ہَ دصیق
َ
قذش کٍ سب قذش كالٍ ہل جذا نَ اس لین

ُ
قٌطمه کٍ شات میك فرآق اٌُشا ہَ دصیق

اوا ُّ
ل ٌُ اوالْ اف ْج ار ہل
لضیح اوال اْع ْص ار ہل اوال ّا ْي ا

َ ٕکٌشا ہَ دصیق
ہر گھڑي میك آُکل ہمن

ریکھٌہَ اوا ِ ّ
لشمس نَ وال ّانجم نَ عٌضمش کل

ّ
د
َ ینلت کٌ س ٹٌشم ہَ صیق
ییغ کَ ینج

ضمشت کلٓس تہٌتٍ ہَ عػب اشؾ لہل
کسًُ میك مٌلؾ کلٓس ّ ٹٌشٌ ہَ دصیق
ور ج غف کٌ ن طٌشم رُکي لَ
او ّا
السماء ذا ِ
ات الْ ُب ُ

عرش کٌ ٌُشا ضمیك ٓس غف کٌ مٌشا ہَ دصیق
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َ سجذم ہل اراء
َ ُذف میك کیس
ضضف ہَ ا ین
َ کل غہٌشا اً دصیق
ینچیق آنَ ہیك ر ین
ُ
َ ہَ ٌٌُُ اتھم ِی ٹٌ ارا سجذم کسك
ک ہن
ُ
ْحصش اهت کٍ جٌطر نن ہٌ جٌشا ہَ دصیق
ُ
َ
َ ہیك فرآف میك سجذً كم سجذً کہو ا تھ
جین
تیرً سجذً ٓس قذاء سجذم ہمٌشا ہَ دصیق
شكنَ اجمذ ٓشتٍ ضہراء کس قذش جب طير نَ
َ جلٌمـ ٓس خنجر
آ ُک

گزاشا ہَ دصیق

نلق سر شبیر نَ نلؽ س ٹٌق ٓس کہو رٌُ
ُ
ٌُ ق ٹٌهت اس ک ٹٌب اہلل کٌ ٌُشا ہَ دصیق

م
نلل ٹٌ ٌؽجػ جذا کٌ عو هعـ شیػ ریك

َ نن ٓشه للق اُؾ نغرم ٌُ دصیق
َ ہر ص لج
دس ک
ؔ شذا
جٌق گصیك کس لَ غف شبیر کل شٌکس
شیػ ریك عٌلٍ قذش کل سب سَ ّ ٹٌشا ہَ دصیق
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شكنَ ہیك غف صلاش ع ٹٌس علمذاش
شكنَ ہیك غف صلاش ع ٹٌس علمذاش

َ ہیك ہر ٌُش ع ٹٌس علمذاش
ک ہن

کہتٌ تھٌ شكکَ ٌُلٍ ظکنبن

ّ ٹٌسٌ ہَ آؿ شٌم مذّنن

ِ ی ٹٌ

ّ
خساش ع ٹٌس علمذاش

ٌُتٍ

نیشر

َ
کنجین

آة ہل

شٌف كقٌء کٍ تف نَ رکھٌتٍ

َ میك جب تھٌ شٌشي ٓساتٍ
قیص

تف نَ مگس نن ّ ٹٌس ْچھٌتٍ

كام شً اّ ٹٌش  ،ع ٹٌس علمذاش

ؔ

َ تہر سَ ٌُتٍ ًُنَ
ٕکل

گسض صل مٌشً ولح ش قٌء نَ

َ شٌنَ
ٌُضكۓ عو کَ کِ گن

َ ہلۓ كاش  ،ع ٹٌس علمذاش
ا ٔس

تیر جًٌُ

ًسؾ کل غھ ٹذا ٌُتٍ گساٌُ

اُؾ لػیك نَ

ت
ہ
َ میك ٌُتٍ نح نن ٌٌُُ
خیم

َ ىجٌش  ،ع ٹٌس علمذاش
ہل گ ن

5252

رست میك آکَ عو نَ ٕکٌشا

نل لل

کہٌق ہل تھٌتٍ جذاشا

جٌلق شٌتي ہمٌشا

میرً كقٌراش  ،ع ٹٌس علمذاش

ضمش اتھٌ نن ولح صفٌ کٌ

ير گ ٹٌ تھٌتٍ شبط یتٌ کٌ

ہف کل تہیك اب صلػ کسٌ کٌ

صلش ہیك ش قٌکٌش  ،ع ٹٌس علمذاش

َ صل ٓصرُؾ ریکھٌ نن من طر
تہنج

شٌنَ کہیك ہیك دشف کہیك ٓس

َ سركش
تھٌـ کير کل شم گن

کیسٌ ہَ آضاش  -ع ٹٌس علمذاش
َ اتھٌۓ
کیس

غھمص نن

آیکھمق میك آ ٔسمق شٌم کٍ آۓ

ىش

ٓسارش

کس کل ٕکٌشً کس کل ًُۓ

کلف

مذرگٌش  ،ع ٹٌس علمذاش

جٌشي شہٌ تہر کٍ كم شكاتٍ

ٓشھتٌ شہٌ اكش ٔضبن رہٌتٍ

آۓ نن ع ٹٌس آٌُ نن ٌُتٍ

ّ
عٌضي ك خساش  ،ع ٹٌس علمذاش
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نعذ ت مہٌشً ہٌۓ اً ع ٹٌس

اہـ خسـ کٍ نلث گتٌ آس

ٌُقٍ شہٌ نن ّ ٹٌس کٌ ادسٌس

سب ہیك رؿ اكگٌش ع ٹٌس علمذاش

آؿ یتٌ ٓس کیسٌ ش قٌئیك
ُ
غھیق لیك سر سَ اف کٍ شارئیك

شی ٹٌ تہیك تھٌ کلتٍ عذائیك
گھیرً ہیك اع ٹٌش  ،ع ٹٌس علمذاش

اً میرً مللٍ ّ ٹٌضمق کٌ نن غف

شٌـ ك سجر ہل  ،ہل نن کبھٌ کف

کسٌُ شہَ ٔس کہو کَ نن مٌتف

عزاراش  ،ع ٹٌس علمذاش
تیرا ؔ

٭٭٭٭٭
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ضلصللق میك رّ ٹٌ تھٌ آطمٌق لسضٌُ تھٌ
ضلصللق میك رّ ٹٌ تھٌ آطمٌق لسضٌُ تھٌ
شُؿ گسـ ؽجرا ٓس شٌم ریك کٌ ىعو تھٌ
نَ فراش ملچیك تھٌ شعلو ٌُش رشٌُ تھٌ
ایق شٌقٍء کلٓس ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ تھٌ
ُ
ہر قذـ نن تھمکس تھٌ رؿ میك رشر اتھ ٹٌ تھٌ
عو کٍ ٌُنلاتٍ تھٌ نل صلاق کٌ ىعو تھٌ
ُ
ت
قلب ولح میك ا ھٌ اب قًب کٍ لہریك
رست شٌم ٓس ّ ٹٌشٌ شیر صلاش ْخ ّن تھٌ
َ کسًُ کَ خیگـ میك
ٔضبن لٍ كم مہمٌق تھ
َ ٌُتٍ صلف سَ تھٌ مہیگٌ تھٌ
طق کَ كا س ط

َ ع ٹٌس آس نلتٍ ّ ٹٌضمق کٍ
ق ٹ ـ ہل گ ن

ًسؾ ُکشً ُکشً تھٌ صلق میك ٓس تھرٓسا تھٌ

5252

اب لہل میك زكنَ گٍ نل صلاتٍ اکیر کٍ
مٌق کٍ دشف دشرت تھٌ صنخ کٌ س ٹٌشا تھٌ
اب كم جٌُذ ٌُنل کٌ ضٓس جٌؽ ینہٌق ہَ

ُ
رؿ کٍ صل ٔسلٍ تھٌ آیکھمق کٌ اجٌى تھٌ

خیمن ہٌۓ سركش کٍ ک ٹٌ ّ ٹٌق ہل كٓساتٍ
ُ
ت
ہر طرػ اراسٌ ھٌ ہر طرػ اُذھیرا تھٌ
ُ
ُ
اػ كم سب سب آخس اػ كم صنخ عٌضمشا
شات تھٌ ق ٹٌهت کٍ دشر کٌ ضمٓسا تھٌ
٭٭٭٭٭
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ضُذم
ضُذم

ٌُش ْد

ٌُش ْد

کسًُ

ضینب

خیف ْچي نن ہَ ہر ًُء ضینب
ُ
ت
نلنَ اسکٌ ھٌ غف غہٌ ضینب

غہٌرت شبیر

اطہٌش ٓسمً ضینب

تھٌتٍ نَ غف غہٌ اکھیر
صل

تھٌ

شاض

کسًُ

ضینب

71

کٌ

اس

کٌ

م
ایتٌ آیکھمق سَ عو کَ ك ٹـ کٌ

کس شہٌ تھٌ

تف نل ًضکـ کسٌء کٍ ِیتٌ ہل

ٌُؿ رك میري ہر ًُء ضینب

َجلؼ کَعذفَ
تھٌتٍ کَ ضم کھ

ْحش رك ىچھکل

ّ
مذعٌء ضینب

صیر ك ہهت میك شٌف ْحصش میك

ہل تہل نل

ہَ

قٌطمه ضینب

سرـ نلنَ شکھٌ

لیے

گھر کٍ

تھٌتٍ ع ٹٌس ضُذم ہلٌُ
ُ
م
تیرً ٌُللق سَ گل ْج اتھٌ ك ٹـ

گس

َگٍ ىش تھٌتٍ ُؾ
َ تہنج
کیس
تھٌتٍ کٌ سر تھٌ شك شہٌ ہلگٌ

ُمشادہہ

ضینب

تھٌ نن تیرا ہٌ صلعلو ضینب
تھر نن

لٹٹی

تیري شراء ضینب

جب ک ٹٌ تھٌتٍ کٌ گً ضینب
کی ٹٌ ًضکـ ہَ شاضبن ضینب
ریکھٌ جب تیرا سر کھً ضینب
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راعٌ شیػ الہذي صل ہیك معملـ

غف شہیگٌ

ؔ کل
غف ركنل ق عہٌق میك شٌکس

کٌقٍ ہَ تیرا كاس طو ضینب

*****

تیرا

شذا

ضینب
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ضہرا کٌ ٔشر شب سَ رعٌ مٌُؿ شہٌ ہَ
ضہرا کٌ ٔشر شب سَ رعٌ مٌُؿ شہٌ ہَ
َ ریك کٍ ب قٌ مٌُؿ شہٌ ہَ
خنجر کَ ُل
اؽ گھمِّ نل فرضُذ ییمیر کل ًُ رك
ّ
ع
اشًـ ینلت کٌ لو مٌُؿ شہٌ ہَ
ع ٹٌس نَ فرمٌٌُ مذر

َ آقٌ
کنجین

نن ریك کٌ علف ہف سَ كقٌ مٌُؿ شہٌ ہَ
غي 2مٌم کٌ ْخ ّن ہَ سشا رُکي لَ ظٌلف
عو شكض سَ ّ ٹٌشٌ ہَ كم ک ٹٌ مٌُؿ شہٌ ہَ
اب ضضمٌ نلاسَ کل اً ٌٌُُ رك غہٌشا
اؽ آخسي سجذً کٍ شضا مٌُؿ شہٌ ہَ
ضینب نَ کہٌ تھٌتٍ  ،میرا غھیق ل ٹٌ ہَ
اب سر سَ ضمٌنَ نل  ،شرا مٌُؿ شہٌ ہَ
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ٌُ شب میرً مللٍ کل شذا شکھ ٹٌ شًهت
ہر اشؾ عزا ء عو کٍ  ،ب قٌء مٌُؿ شہٌ ہَ
م
ع
ل
ٹ
س
ه
َ سَ ا ہٌ
ـ کَ ك ل
رامٌف
نل ْحش رً مؤمق صل ،ع طٌ مٌُؿ شہٌ ہَ
ؔلٍ کٍ ص قٌعت
اً شیػ ہذي کسٌُ جمٌ
کمیر ہَ ه وط ایتٌ  ،خصا مٌُؿ شہٌ ہَ
٭٭٭٭٭
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ضہرا کٌ ىزى تیري گلري

میك لٹُ

گ ٹٌ

اً اشض کسًُ

ضہرا کٌ ىزى تیري گلري

میك لٹُ

گ ٹٌ

اً اشض کسًُ

اؽ ركتہر میك لٹُُُ گ ٹٌ کنبن ہرا تھرا

اً اشض کسًُ

ع ٹٌس صل تھٌ شٌم کٌ ٌُضكۓ ٌُمذاش

كم تھٌ ہَ رؿ كگٌش

گسا ہلا

اً اشض کسًُ

ٌُضك

ک ٹٌکَ جٌؽ ٓس تیري

َ ٓس ٓسغھٌ کھٌ کَ ہیك اکیر گسً ہلً
شین
ُ
ّ
شیراب اس کَ صلف سَ ہر سشم ہَ تیرا

گہلاشم ہَ ص غیر کٌ

جٌلٍ ٓشا ہلا

ٌُنل کٌ جٌُذ ہَ تیرً آغلش میك غھ ٹٌ

گیسم

َ
انَ ہلً

اً اشض کسًُ

خیمن

ُلٹاُُ

ہلا

اً اشض کسًُ
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جبیر شکق کٌ ىؿ اب ضضملق سَ صلش ہَ
ُ
َ
ٌُضمت اس کٌ جٌُذ شٌ ہَ صلف میك اٌُ

تیرب سَ ركش ہَ
اً اشض کسًُ

تھمکس لگٌتٍ طير نَ تھر عو کل آف کس
ُ
سجذً میك اس نَ آة کٌ سر کس رٌُ جذا

اً اشض کسًُ

گ ٹٌ

رؿ سب کٌ تھٹ گ ٹٌ

گھمصكق سَ ىعو آة کٌ ٌُمٌؿ ہل گ ٹٌ

اً اشض کسًُ

شیػ الہذي دصیق کٍ خسهت سَ اً جذا

ٌُقٍ

شذا

يرقذ نن ہَ دصیق کَ سب کٍ تہٌ رعٌ

اً اشض کسًُ

شیػ الہذي کَ عذفَ میك ضٌُشت ٕغیب ہل

نعهت فرٍّ ہل

ؔ ریك کل تیري جٌؽ سَ ص قٌء
جٌعـ ہل شیػ

اً اشض کسًُ

َ دصیق کَ اس ٹٌب
َ جل
خیم

ُلٹُ

*****

خنجر

کل

ٌُف کس

شہَ
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َ كعذم یبھٌ شہٌ ہَ
ضہراء کٌ لعـ کیس
َ كعذم یبھٌ شہٌ ہَ
ضہراء کٌ لعـ کیس
َ گھر کلؔل ٹٌ شہٌ ہَ
شام جذا میك ا ین
اكىر قٌطمن نن ہَ ئیق رف سَ ّ ٹٌسٌ

ُ
ؔ
کنبن علٍ کٌ کیسٌ کلقت اتھٌ شہَ

َ غلف اكش دمحم
ضینب کَ رؿ کَ ُکشً تھ
مٌمل نن لش کَ ركنلق فرٌُف ہل شہٌ ہَ
شبیر نَ شجٌتٍ کسُـ کَ یق میك شٌري
غہرً کل ٌُُذھَ ركلہٌ صلق میك تہٌ شہٌ ہَ
َ
َ میك اب نن ٌُتٍ تہنجٌییگٌ كم کیس
خیم
شٌنَ ک ٹٌ کَ شف میك ع ٹٌس گس ٓشا ہَ
اکیر علٍ کٍ ریکھم کیسٌ ہَ نَ فراشي
َ نن ٓسغھٌ کھٌ کَ کشُـ صلاق گسا ہَ
شین
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غھمى مًُکت نَ آ کس غھمىٌُ دضکٌ
ُ
كم ریکھم اسکٌ غھمى جٌلٍ ٓشا ہلا ہَ
کلتٍ مٌشٌُ ہَ یبھر کلتٍ مٌشٌُ ہَ تیزم
ًضکـ کسٌء کٌ ِی ٹٌ ًضکـ میك گھر گ ٹٌ ہَ
ضینب نَ ّ ٹکشي سَ ریکھٌ دشر کٌ من طر
طير لػیق نلتھٌ خنجر

جً

شہٌ ہَ

ٌُ شب نن شیػ ریك کٍ نل غير طمؿ کس رً
جب ُؾ نن عو کٌ مٌتف رّ ٹٌ میك ہل شہٌ ہَ
*****
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ضہرا کٌ شاح

ُ
ک
ی
رىشا اجمذ کٍ آ ھمق کٌ ٌُشا

ضہرا کٌ شاح

ُ
ک
ی
رىشا اجمذ کٍ آ ھمق کٌ ٌُشا

دصیق ہَ نن دصیق ہَ دصیق ہَ نن دصیق ہَ

ٌٌُُ کٍ اُمّتُ

کٌ صفنبن ملصلف سَ ُکساٌُ
آٌُ

طمقٌنلق سَ ٌُش لگٌنَ ىؿ یتٌ کٌ
کستٌ کٌ کھنل تہٌشا  ،اشًـ نَ ْچھکل ٕکٌشا
Khewanhara

ُ
غ
گھمصا شکٌ نل شٌم نَ نل ھٌ ٌُـ ضمیك کٌ ک ٹٌ ہَ
مٌشنن ہَ ٌُ طػ کٍ ضمیق ہَ ٌُ کو کسب ك ًُ ہَ
تہٌق گھر تھٌ لییگٌ ہمٌشا  ،اكش سر تھٌ کییگٌ ہمٌشا
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ت

ت نَ ًٌُُ نن کیسٌ مہمٌتٍ
ھنج کَ رط ام ّ ُ

ضملو تہر کٍ ّ ٹٌس میك عو ٓس ّ ٹذ ک ٹٌ ہَ ٌُتٍ
ّ
ّ ٹٌسَ ْجلق نَ ٕکٌشا  ،ضمکھٌ ہَ جلؼ ہمٌشا
َ نل گ ٹٌ تھٌ ٌُتٍ کٍ جذهت ٌُتٍ
شف کٍ شضا لین
تہر نن

ضمٌُ شٌنَ ک ٹٌ کس لل شبیر کٌ تھٌتٍ

صل

كعٌ کٌ اشٌشم  ،ہلٌُ کچي اكش ن طٌشا

م ل ٹٌ

نلتٍ کير نل تھٌمٌ اتھٌ ہَ نلش ن طر تھٌ شذھٌشا
ُ
شٌؿ اتھٌشم عو کٌ ّ ٹٌشا ٌُنل کٌ ہَ رىشا
َ نن تیزا صل مٌشا  ،تیري کٌ غھمٌُ غہٌشا
شین
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غھمص کَ مٌرش کٌ گہلاشا  ،شف کل جً ہَ اصغر
اخسي قذنن شام جذا میك لَ آۓ ہیك سركش
ظٌلف نَ تیر صل مٌشا  ،ہٌتھمق نن گزشا ّ ٹٌشا

آخسي جذهت تف ہٌ ْجٌل کلتٍ تہیك ہَ تہ ٹٌ
َ جً ہلق صیر نن ىجکف شہ ٹٌ
جٌـ غہٌرت ِین
پِنُ تھٌتٍ ہلگٌ

آل

َ کٌ تف ہل غہٌشا
گزاشا  ،کین

دمحم قٌطمه ج ٹذش اكش

اً تھٌتٍ

شیر

اُؾ ہَ میرا سجذم ٌُقٍ اكش ہَ طير کٌ خنجر
ّ ٹکس ہَ دصیق ت مہٌشا  ،اب آکَ اسَ رك غہٌشا
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ت

َ ھنجلاۓ
ع ٹذ کَ رف فرركس سَ جلّے شب نَ دس
ُ
اس کَ یق اطہر نن اعذا نَ گھمصً ركصاۓ
کیسٌ غمگیك ہَ ن طٌشا  ،فرآف ہَ ٌُشم ٌُشم

راعٌ دسیتٌ کٌ نن اير ہَ مٌتف کس لل مٌتف
َ ّ ٹٌق سَ رك عٌلف میك ٓشھ ٹٌ شہَ عو کٌ غف
ج ٹک
ہَ عرش علی کٌ س ٹٌشا  ،شبیر کٌ ہَ نن ّ ٹٌشا

ضٌُشت کٍ او ٹذ ہَ مللٍ کسب ك ًُ یلوا لل
رّ ٹٌ کٍ گسرش نَ ہَ گھیرا اً مللٍ ھنلا رك
َ ن طٌشا  ،خنت کٌ صل ہَ ک ٹٌشا
ہٌطف تھٌ ر یکھ
٭٭٭٭٭
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ُ
ُ
ضہراء نَ ري نن رہٌتٍ عؾر کل کس ـ میك
ُ
ضہراء نَ ري نن رہٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
لتٌ ہَ میري کمٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
ُ
گ
ركتہر میك ہٌ شٌشا لصق اخش گ ٹٌ ہَ
اكش جٌؽ میك یتٌ کٌ گلصاش مـ گ ٹٌ ہَ
ٓسرٔس میك علٍ کٌ گھرٌُش

لٹُ

گ ٹٌ ہَ

ظلهت نن کیسٌ ہَ غھٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
شبیر ٓس و ٹٌ ہَ

نل سش کٌ كم قذاتٍ

ہَ صلف نَ كقٌ میك گسرف ایتٌ ک ٹٌتٍ
ُ
َ ٌُتٍ
ىعو مہؾ شہٌ تھٌ نن شٌف ا سن
خیراف تھٌ شٌشي جذاتٍ عؾر کل کسُـ میك
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ع ٹٌس کٍ عذا جب کٌنل میك آتٍ عو کَ
َ ہمٌشً
اً مللٍ آل شف میك ٌُضك کن
عو نَ کير شیبھٌلٍ ع ٹٌس سَ نن نللَ
شم جٌل كٕگٌ ینہٌ اً تھٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
اکیر ُلٹ کَ آنَ ٌٌُُ سَ مٌٕگٌ ٌُتٍ
فرٌُف نللَ سركش اس ّ ٹٌس نن اً جٌتٍ
اُگلتھٌ صلس لل نن ٌٌُُ کٍ ہَ ٔسٌتٍ
اکیر کٍ ّ ٹٌس ْچھٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
ہٌتھم نن ىش اصغر  ،شبیر شك شہَ ہیك
َ ہیك
رق ٹٌنَ کلف آ کس ہر طهت ریکھن
ُللاش سَ ٔشر کٍ ٓسُّ کل کھمر نَ ہیك
تھر صلر ہٌ ىش ل ٹٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
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نلتٍ کير ہَ عو کٍ اکیر کٌ راغ رؿ ٓس
َ مٌم کٌ كم رلیر
ٓشٌُ شہٌ ہَ عو کل غھ
غ
ج
ھ
تیرك سَ دشف لتٌ لتٌ ضمیق اكٓس
سجذً میك ِیسٌتٍ غھکٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
م
ك ٹـ سَ اُؾ مٌق کٍ آكاض آ شہٌ ہَ
م طللمٌء ٔشر نن آ ٔسمق تہٌ شہٌ ہَ
َ تٍ تٍ ہ ٹٌ شہٌ ہَ
ٌُلل سَ جٌؽ ا ین
صػ مٌتف کٍ ہَ ْچھٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
مللٍ و رك عہٌق کل تھمکس لگٌ شہٌ ہَ
َ خنجر جً شہٌ ہَ
َ نن طير خش ھک
شین
اب عرش کٌ ًسٌفر سجذم ْجٌ شہٌ ہَ
ظٌلف نَ غھري ہَ جًتٍ عؾر کل کسُـ میك
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ضینب نَ کہٌ ٌُ شب گھر ٌُش لِ شہٌ ہَ
ٌُضك ک ٹٌ کَ تھٌتٍ رشٌُ نن ضم شہٌ ہَ
شبیر آل ریکھم ک ٹٌ جٌؿ ہل شہٌ ہَ
خیملق میك آ ؾ لگٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
َ مللٍ کل ى شہَ ہیك
ق ٹذي ّ ٹٌ کَ ا ین
ّ
سجٌر وھک لّے ٌُل کٌینلق نن جٌ شہَ ہیك
ُ
ّ
اس ٓس لػیق رشً تیزً لگٌ شہَ ہیك
ظٌلف کل ج ٹٌ نن آتٍ عؾر کل کسُـ میك

ؔمٌلٍ عو شیػ ریق سَ
َ ہ َ نن ج
شین
خنت کٌ اُؾ ُکشا شكضنء شٌم ریق ہَ
سجذم ٕغیب ہلنَ کسُـ کٍ كم ضمیق کل
عہٌق گسرف عو نَ ک ٹٌتٍ عؾر کل کسُـ میك
٭٭٭٭٭
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ضیق العٌُذیق نَ ک ٹٌ ّ ٹٌق
صنخ

عٌضمشا

تھٌ

ہرا تھرا

ٌُغ

قٌطمه کس طرد

ل ٹٌ

کھً

ک ھً

قٌطمه کس طرد

ل ٹٌ

قٌطمه کٌ گھر تھٌ

ركتہر میك سب لَ گتٌ خصاق

ٌُغ

ٌُتٍ ّ ٹذ تھٌ ئیق شكض سَ

ّ
ت
د
َ سب صیق کَ
َ ّ ٹٌسَ ھ
ْج

کسًُ میك تھٌ دشر کٌ طمٌ

ٌُغ

ل ٹٌ

َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ؔ
ْ
خصف
خصف ٓس
ؔ
مل ٹٌ ہٌ شہٌ ُُ ْ

ٓشھ ٹٌ ہٌ شہٌ َو ْز َن ٓس َو َز ْن

ٌُگہٌق

ل ٹٌ

ہر قذـ نن تھٌ ضضف

عمّو

ٌُغ

قٌطمه کس طرد

قٌطمه کس طرد

َ
کَ میرً ٌُضك کِ گن

تھٌـ لٍ کير ٌٌُُ نَ میرً

رك عہٌق

ل ٹٌ

َ
ینہٌ شم گن

شٌم

ٌُغ

قٌطمه کس طرد
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ٓسغھٌ مٌشي رؿ نن تھٌتٍ کل میرً
ُ
ركش نن اتھٌتٍ ىش نل صلاق

کلتٍ تھٌ نن تھٌ ٌُس تھٌتٍ کَ
ٌُغ

قٌطمه کس طرد

ل ٹٌ

َ کٌ تھٌتٍ تھٌ میرا
م ہین

ُ
تیر سَ گً اس کٌ غھذ گ ٹٌ

ٌٌُُ نَ ّ ٹٌتٍ كیر نَ ضٌُق

ٌُغ

ل ٹٌ

ریکھٌ میك نَ جب طير نَ غھري

َ ٓس ک ٹذ تھیر ري
ٌٌُُ کَ گل

آطمٌق

ل ٹٌ

غي

2

ہـ گتٌ

ضمیك ٓشٌُ

ٌُغ

قٌطمه کس طرد

قٌطمه کس طرد

َ رعٌ
سجذً میك دصیق کسنَ تھ

طير نَ ُذف سَ سر ک ٹٌ جذا

َ سرہٌنَ ینچیق كہٌق
آۓ تھ

ٌُغ

ل ٹٌ

نَ شرا خسـ اكِّ ٓس جً

اكش ٌُضاش شٌـ

سر دصیق کٌ تھٌ سر س ٹٌق

ٌُغ

قٌطمه کس طرد

کٌ تھرا ہلا

قٌطمه کس طرد

ل ٹٌ

5252

ّ
َ ْجلق کَ میرً
َ گل
َ تھ
کَسن

ک
ھ
َ
َ ی حنن
اصك ٹٌق شظق جب تھ

َ ط قـ اكش صلاق
اؽ شظق میك تھ

ٌُغ

ل ٹٌ

َ میك طمؼ تیڑي ٌُل میك
تھٌ گل

َ ٌُل کٌینلق نن جً ہلق میك
ّ ٹگ

شٌـ ُؾ جًٌُ ىچھکل آم مٌق

ٌُغ

ل ٹٌ

کٌینلق کَ شیب شكک ٹٌ میك کہیك

َ ٍّ لػیك
ٓسغھنلق سَ مٌشنَ تھ

جلذ شٌشٌُق

ل ٹٌ

َ
َ تھ
ک ہن

جلل

ٌُغ

قٌطمه کس طرد

قٌطمه کس طرد

قٌطمه کس طرد

و ٹـ ضیق العٌُذیق ہَ شكمٌؿ

ہٌتي میك نن شیػ ریق کَ تھٌ ىؿ

ؔلٍ غف میك نن ّ ٹٌق
کسنَ ہیك جمٌ

ل ٹٌ

ٌُغ

٭٭٭٭٭

قٌطمه کس طرد
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ّ
ضینب اشیر ہل کَ جٌتٍ ہَ شٌـ تھ ٹٌ
ّ
ضینب اشیر ہل کَ جٌتٍ ہَ شٌـ تھ ٹٌ
ّ
شك شك کَ رً شہٌ ہَ یمکل شًـ تھ ٹٌ
رس ٹؾ ہلتٍ ہَ تھر سَ ضہراء کَ گھر نن تھٌتٍ
غ
ھیتٌ شراء ہمٌشي اكش لل ث لٍ کمٌتٍ
ّ
اكش اب جً شہَ ہیك شٌشً ج ٹٌـ تھ ٹٌ
َ گتٌ تھٌ مٌرش
ىجلس میك اصك ٹٌء کٍ جیس
َ سر
َ ہَ ىچھکل جٌٌُ رشٌُش میك کھل
ك ٔس
ّ
َ سب جٌص ك عٌـ تھ ٹٌ
اكش جٌش طهت ہل ُگ
َ ہمٌشي مٌق کل
َ جیس
َ طمٌ ْج
مٌشً گن
ِیتٌ کَ گٌؿ ٓس تھٌ ریکھم كہٌ ٔسٌق کل
ّ
ہلییگٌ اس سیف کٌ کٍ اجی ٹٌـ تھ ٹٌ

5222

ّ
ُ
َ کو اس علٍ کٍ گسرف میك کٌى ششٌ
جیس
َ ہٌ اس علٍ کل طمؼ ك شظق میك جکشا
ك ٔس
ّ
جل ٹٌ ہَ یق کَ ق ٹذي نن گٌـ گٌـ تھ ٹٌ
ّ
ییمٌش کل نن ظٌلف رشكق سَ مٌشٌُ ہَ
ُ ُ
َ ٕکٌل ٹٌ ہَ
شؽ شؽ کَ صل کہیك ٓس کٌ ین
ّ
ک ٹٌ ظلف عو شہٌ ہَ ریکھم امٌـ تھ ٹٌ
َ نن ضمنَ كالٍ ضمنَ کہٌق ظکنبن
شین

م
ك ٹـ میك ہل گ ٹٌ ہَ ٌُمٌؿ كم تھٌ شنبن
ّ
ک ٹٌ جٌ گتٌ شہَ كم شائیك یمٌـ تھ ٹٌ
شبیر سَ اً ضینب ٔس اؽ نن النجٌء ہل
شیػ الہذي کٍ ؽخت ٔس اكح ٓس شذا ہل
ّ
نن شٌر ك سرخسك ہل ٔس صنخ ك شٌـ تھ ٹٌ

5225

اكش نن تھٌ عرض کسٌُ مللٍ شہیك شًهت
شٌنَ میك مؤوتیك ہل صلش جٌؿ ٌُ ق ٹٌهت
ّ
ؔمٌ تیرا عًـ تھ ٹٌ
کہ ٹٌ ہَ نن دسٌ
٭٭٭٭٭

5225

ضینب کٌ جٌؿ ک ٹٌ ہل تھٌتٍ گزش گ ٹٌ ہَ

ضینب کٌ جٌؿ ک ٹٌ ہل تھٌتٍ گزش گ ٹٌ ہَ
طير لػیك کٌ خنجر رؿ میك آس گ ٹٌ ہَ
شكضَ نن ٌضطفٌ کَ سر کل غھکٌ کَ ضینب

کہتٌ ہَ ٌٌُُ آتٍ سب کچي للٌُ کَ ضینب
کسب ك ًُء میك تھٌتٍ  ،ىچي سَ ْچھڑ گ ٹٌ ہَ
للیتٌ شراء نن میري ع ٹٌس گس صل ہلٌُ
ُ
ت
کسکٍ ىجٌؿ اسکٌ صل شٌو ٹٌ ھٌ کسٌُ
ٌُضك ک ٹٌ کَ رشٌُ  ،نن كم تھہر گ ٹٌ ہَ

غھمتٍ سٌ اؽ لجذ میك اصغر کل جب شًٌُ
ٌُتٍ نن تھٌ نیشر نل اشؾ ہٌ تہٌٌُ
َ میك اس الف سَ  ،ىحشر گزش گ ٹٌ ہَ
خیم

5225

شٌنَ میك ییغ کَ جب سجذم ْجٌٌُ عو نَ
َ ہَ ریکھٌ میك نَ
نلتھٌ غھري سَ سر کل کین
َ لہل میك صلر ہٌ  ،شبیر تھر گ ٹٌ ہَ
ا ین
َ تھٌ ٌٌُُ
ن طہیر کٍ كم آُّ کس کَ لین

غ
ظٌلف نَ سر سَ جٌرش جب ھق لٍ تھٌ ٌٌُُ
فرآف شك شہٌ تھٌ  ،ک ٹٌ ظلف ہل گ ٹٌ ہَ
َ
کیس

ّ ٹٌلق

ٌٌُُ كم شٌـ کٌ ن طٌشم

ىجمع عٌـ تھٌ اكش سر تھٌ کھً ہمٌشا
کیسٌ ضمٌف آؿ  ،اجمذ سَ تھر گ ٹٌ ہَ
ضینب تیري طرد کٍ ہلگٍ تہق نن کلتٍ
تھٌتٍ کٍ ہر كغیت ہر شآم ٓس یبھٌتٍ
اشًـ عو سَ ضُذم ْچي سَ یکھر گ ٹٌ ہَ

5222

غف کٍ تیري شقیقت ک ٹٌ ہَ ہمیك ّ ٹٌنَ

ُ
شیػ الہذي کٌ ادسٌق غف میك تیرً شىنَ
ُ
مٌتف کٌ صلش سب کَ ،رؿ میك اتھر گ ٹٌ ہَ
ش بیر

تیرا

مٌتف

ایمٌف

ہَ ہمٌشا

تیري رعٌء نن سب کچي فرٌُف ہَ ہمٌشا
ُگشا

ؔ اّ ٹٌ شیلش گ ٹٌ ہَ
ٕغیب عٌُذ
٭٭٭٭٭

5222

ضینب کل گمٌق کٍ تھٌ اؽ دشر ّ ٹٌ ہلگٌ

ضینب کل گمٌق کٍ تھٌ اؽ دشر ّ ٹٌ ہلگٌ
اؽ شكض نن خنجر تھٌتٍ کٌ گً ہلگٌ
َ شف میك جٌنَ ہیك عو كاى
اصغر کَ لین
َ نن ک ٹٌ ہلگٌ
َ میك ًُطف ہَ ک ٹٌ جٌ ِین
خیم
َ ّ ٹٌسَ ضمکھٌ تھٌ گً عو کٌ
ئیك شكض کَ تھ
اً طير تیرا

خنجر کس طرد جً ہلگٌ

عرُّ میك جذا جٌنَ شبیر سَ تیري میك

ُ
ىعو علٍ اصغر کٌ کس طرد اتھٌ ہلگٌ

رّ ٹٌ ہٌ ٕگٌہلق میك ٌُشُؾ ہلتٍ ہلگٍ
جب جٌؽ میك ٌُنل کٌ كم جٌُذ غھ ٹٌ ہلگٌ
ٌُضك میك شظق ہلگٍ ٌُملس ییمیر کَ
مؼصلـ ظکنبن کٌ ریّس میك گً ہلگٌ

5222

َ میك تہنخ ٹٌ جب ممکق نن ہلا ٌُتٍ
خیم
ع ٹٌس رىكش کٌ رؿ نلث

گ ٹٌ ہلگٌ

تھرانَ لگٌ ہلگٌ ع ٹٌس کٌ ىعو تھٌ
ہف شیر کٌ ٌُضك جب ریّس میك ّ ٹذھٌ ہلگٌ
َ میك تھٌ اكش ٌُلق میك ضْجیریك
جب طمؼ گل
ٌُ شٌـ

تھً

َ
کیس

ؔت
تھرانَ لگٌ ہلگٌ ہٌتھمق میك قلف عشر

ییمٌش جً

ہلگٌ

نن رشر تھرا نلظن جب نلنَ لکھٌ ہلگٌ
*****

5222

ضینب کٍ اشیري کٌ

ضینب کٍ اشیري کٌ

ک ٹٌ جٌؿ کہٌ جٌنَ

ک ٹٌ جٌؿ کہٌ جٌنَ

َ آ یکھمق کَ گھر ٌُش ل ٹٌ جٌنَ
جب شٌ من
تھٌ قکس نن شٌنلق کٍ ٔس غف تھٌ نن عٌضي کل
جب ًسؾ سَ گس گس کس ٌُتٍ تھٌ تہٌ جٌنَ
اؽ ٌُة کَ کٌُرھَ ٓس تھٌ ىش ٔشر ہٌنَ
كم جٌؿ تھٌ سركش کٌ رؿ غف سَ تھ ٹٌ جٌنَ
خسمـ نَ کہٌ اصغر ٌُتٍ تہیك ٌُییگٌ
نن آب کَ ُذلَ میك ٔس تیر ر ٌُ جٌنَ
غھملَ کَ فرٍّ غف سَ مٌق ئیق نن کستٍ تھٌ
کلتٍ ى کَ میرا اصغر غھملَ میك شً جٌنَ
دس ّ ٹٌشً نلاسَ کٍ صلسٌ تھٌ یتٌ نَ شاؿ
ُ
کسُـ میك اسٌ کٌ صلق شیتٌ نَ تہٌ جٌنَ

5222

َ خنجر
َ ن َ لین
تھٌ طير خشھٌ عو کَ شین

ُ
نن رُکي رك عٌلف میك اؽ دشر اتھٌ جٌنَ
ُ
ت
دس کسب میك تھٌتٍ تھٌ اس رشر میك ھٌ ضینب
اؽ نلتھٌ غھري سَ جب سر عو کٌ ک ٹٌ جٌنَ

غ
تھٌ جکف نن جٌکف کٌ ضینب کٍ شراء ھینل
سر عو کٌ ُل ٹذ نل ؽ تیزً نَ ک ٹٌ جٌنَ
َ میك ہیك آة اً ملىٌُ
دس نلش کَ خیم
ُ
ہَ عرض عًـ ارتٍ تھٌ اس میك طمٌ جٌنَ
عٌُذ ممکق ہٌ تہیك ہرگص
یق عو کٍ شضا ؔ
اس طرد غف عو کل لى طم میك ٓشا جٌنَ
٭٭٭٭٭

5222

ضینب ہَ کسًُ ہَ اكش تھٌتٍ کٌ ىعو ہَ

ضینب ہَ کسًُ ہَ اكش تھٌتٍ کٌ ىعو ہَ
ق ٹذي ہَ نَ شرا ہَ  ،اكش شٌـ کل جٌٌُ ہَ
ع ٹٌس تیرً آقٌ آۓ ہیك سرہٌنَ ٓس
َ تہیك جٌنَ ہیك نن جٌؿ تیرا ٌُ کس
شیبھل
نلتٍ ہَ کير عو کٍ رؿ رشر سَ نلٌُ ہَ
جب شٌم نَ دشرت سَ آكاض ري اکیر کل
اً ىؿ کہٌق ہل تف کچي جٌؿ ُذش ریکھم
َ نن س ٹٌق کھٌ کَ جب ِی ٹٌ ٓشّ ٹٌ ہَ
شین
اشکلق سَ ہلتٍ ہَ ٓس نلق لجذ علٍ اصغر
نن رشر تھٌ ہَ رؿ میك ک ٹٌ مٌق سَ کہلق جٌکس
جٌلٍ ہَ ہلتٍ گلري ضمٌُ تیرا غھمى ہَ
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عو رف کَ ّ ٹٌسَ کل م طرم نن رٌُ ٌُتٍ
نن کلف ہَ ظٌلف نَ  ،نن ٌُت تھمى زالٍ
ُ
سجذً میك عو ریك کٌ سر یق سَ اٌُشا ہَ

ئ
پے شذػت ضینب سَ عو كاى
َ َے
آۓ تھ

ت
گھمصً نن یبھٌ کس جب و ٹذاف میك ھنجٌ تھٌ
ُ
اب صلق میك تھرا نَ سر اس تھٌتٍ کٌ ىعو ہَ
م
ٌٌُُ میرً ٌٌُُ کٍ ك ٹـ میك عذا گلْجٌ
پِنُ ٌٌُُ ظکنبن نل اب ػٌ تہیك ٌُّ ٹگٍ
نن ِی ٹذ ہَ آیکھمق میك نن ٌُة کٌ شنبن ہَ
گزشي ہیك نن کلفَ کٍ اكش شٌـ کٍ شاہلق سَ
مبن اّ ٹٌ غھ ٹٌتٍ تھٌ س ٹذاّ ٹٌق ٌُللق سَ
کلئیق کٍ غہزاري ک ٹٌ كقُ نن آٌُ ہَ

5225

سر شبط ییمیر کٌ اؽ طست میك شکھٌ ہَ
َ
ظ
ملعلف ٓصُذ ا لف خشه ْخت نن ِیبھٌ ہَ
ہلینلق نن غھڑي شکي کس ضینب کل رکھٌٌُ ہَ
آہلق کٍ عذائیك ہیك اكش ضمش ہَ مٌتف کٌ
اؽ شٌف کٍ ىجلس ہَ ُپرُ ضمض ّ ٹٌق غف کٌ
ہل ْخت نن رك مللٍ ک ٹٌ صلب ن طٌشم ہَ
اً مللٍ شہل ٌُقٍ اً مللٍ شہل ٌُقٍ
ؔ نن ُذا ظق کس ہل جٌۓ ن طر عو کٍ
عٌُذ
ّ
َ سَ ٔس ایتٌ ت و ٹٌ ہَ
اس غف کَ ك س ٹل
٭٭٭٭٭

5225

شًمٌ اہـ خسـ کل آخس قلؾ نن من طر رکھٌ شہٌ ہیك

شًمٌ اہـ خسـ کل آخس قلؾ نن من طر رکھٌ شہٌ ہیك
دصیق ینہٌ کھڑً ہیك شف میك لػیق خنجر رکھٌ شہٌ ہیك
ج ٹٌؿ آنَ ہٌ کسًُ کٌ کلنخن تھٹ جٌٌُ ہَ ہمٌشا
ُ
شضمؿ صؼ کٌ گھرانن آخس نن کیسٌ کلقت اتھٌ شہٌ ہیك
َ ینلش سَ آ شہَ ہیك
ج ٹٌب ع ٹٌس ًسؾ ل ٹکس کچي ا ٔس
َ سکٌش اّ ٹٌ رٌُۓ راینلق میك آ شہٌ ہیك
نن شیر جیس
َ ہی ك
کسٌ نَ مٌشا ہیك گسض سر ٓس کسٌ نَ ٌُضك قلف کین
ش قٌ کَ تیرك نَ ًسؾ غھ ٹذي علف تھٌ صلق میك تہٌ شہٌ ہیك
نن اؽ صعیفٌ کٌ ہَ غہٌشا جذاشا ہٌتھم کل شك ؽ ظٌلف
یتٌ کٍ ٓسُّ لسض شہٌ ہیك نن تیزم کسکل لگٌ شہٌ ہیك

دصیق ایق علٍ کل ٌُشك عزا کَ اشکلق کٌ رك غہٌشا
ُ
حْیػ ك ىعر ہَ دشف تھر تھٌ صلاق کٌ ىعو اتھٌ شہٌ ہیك

5225

َ ٌُتٍ ًُ کَ شیراب کس رٌُ تھٌ
یمٌـ لسکس کل دسن
ُ
ّ
َ کل خسملو نل نن کیسٌ ٌُتٍ ًُ شہٌ ہیك
اسٌ کَ ْج
دصیق ہٌتھمق سَ نلق لجذ میك جگس کَ ُکشً کل شکي شہَ ہیك
َ کٍ غير تھر کٍ ضمیك میك کلتٍ غھ ٹٌ شہٌ ہیك
کمٌتٍ جیس
َ ًُۓ
َ ہیك تہیك ہَ کلتٍ کس
یمٌـ شٌتھٌ ْچھڑ جک
دصیق سجذم ْجٌ شہَ ہیك لػیق خنجر جً شہٌ ہیك
ٕکٌشنَ ہیك ملؾ قلؾ ٓس ہَ کیسٌ ظلف ك سیف ضمیك ٓس
ًسلمٌق ہل کس کَ کسًُ میك یتٌ کَ گھر کل جً شہٌ ہیك
ستٌ صل شكد اىمیك کٍ ٌُئیك دصیق شكد اىمیك سَ نللَ
جذا سَ کہو رّ ٹٌ تف تھٌ جٌکس دصیق كعذم یبھٌ شہٌ ہیك
یمٌـ آیکھیك ہَ ىجل گسٌُق عذاۓ مٌتف کٍ آ شہٌ ہَ
ؔض ٓصـ غف میك کًـ اّ ٹٌ س ٹٌ شہٌ ہیك
کو آح ٓسكا
٭٭٭٭٭
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شًمٌ ہل غف سركش میك گسٌُق آح کـ ٓسضمق

شًمٌ ہل غف سركش میك گسٌُق آح کـ ٓسضمق
کو اب ٌُقٍ ہَ ٔس رّ ٹٌ میك مہمٌق آح کـ ٓسضمق
تہٌل مؤمنلق اشکلق کٌ رشٌُ شكکَ آیکھمق سَ
لہل کٌ خسذ سَ ٓسشتگٌ ٌُشاق آح کـ ٓسضمق
کسك تف سب ق ٹٌ کل جٌؽ ایتٌ اً عزاراشك
َ يرقذ میك گسٌُق آح کـ ٓسضمق
علٍ تھٌص ّ ٹگ
جذا رکھًییگٌ دسکل كم ریکھیگٌ ىجرـ تھر
عخب رّ ٹٌ میك ہَ مٌتف یمٌٌُق آح کـ ٓسضمق
َ ضہراء
نن ہل ٕکلیػ ىش شٌم ریك ٓس اس لین
کسُگٍ عٌػ ٌُللق سَ ّ ٹٌٌُق آح کـ ٓسضمق
٭٭٭٭٭
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شٌنَ میك ینچیق کَ سجذم ْجٌٌُ عو نَ
شٌنَ میك ینچیق کَ سجذم ْجٌٌُ عو نَ
اشکل سَ صلف غف کَ خیرُـ شك شہَ ہَ
ُ
انلاش کٍ ضماشي شب سَ آس شہٌ ہَ
ٓسکٌت قیض سركش ہر ضم یکھر شہٌ ہَ
شٌمٌف ہل شہَ ہَ مؤمق کٍ معمرت کَ
غ
تیركق سَ دشف ھلتٌ اكش صعػ ہَ ُذف میك
ٓسؽیك میك ظٌلملق کَ ینہٌ دصیق شف میك

ضضمٌ ہَ رؿ تھٌ عو کٌ ّ ٹٌشكق کَ راغ غہو کَ
اتھٌشم شٌؿ كاى آیکھمق میك تھر شہٌ ہَ
ٓسُّ میك ضمنَ كاى نَ ٌُب کس شہٌ ہَ
تھٌتٍ کل ٌُر کس کَ نَ ٌُب تہر نن عو نَ
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تھمکس لگٍ طير

کٍ ٌٌُُ کٍ

ٌُر آتٍ

جلتٌ ضمیك نَ ضمنَ ضہراء کٍ ٌُر آتٍ
َ نَ طير ِیبھٌ ج ٹذش کَ ىزً کَ
شین
عو نَ کہٌ طير سَ ّ ٹٌشٌ ہلق ئیق رف سَ
َ ًُ رً
َ م طرم ٌُتٍ ىچھ
س ْخ سَ تہل
فرركس ٌُییگٌ نن كعذم ہَ میرا ْچي سَ
نلى طير میك ہرگص ٌُتٍ نن

ركٕگٌ یمکل

َ تھراكٕگٌ نن گسرف نَ میك غھري کل
ُل ک

ٓسكام تہیك کیسٌ کٍ نن صلػ ىچھکل شب سَ
ّ ٹٌشٌ

امٌـ

اّ ٹٌ

كعذم یبھٌ شہٌ ہَ

كقُ غہٌرت آٌُ سجذم

ْجٌ شہٌ ہَ

ک
َ کَ رش نَ ضینب من طر نن ری ھتٌ ہَ
خیم
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امًؽ اِی ٹٌء میك مٌتف کٍ صػ ْچھٌ ہَ
سجذً میك عو کٍ گسرف خنجر سَ کِ شہٌ ہَ
ْحسیش کل ہیك رعٌئیك شبیر کَ لنلق نَ

م
ع
ی
ن
ه
ـ کَ چیق کٍ ٌُشي
ہَ شٌتي عو
ؔلٍ
مٌتف میك شٌم ریك کَ ہَ شٌق عخب جمٌ
َ ہَ یبھركق سَ
َ ّ ٹٌق سَ آ ٔسمق ٕکل
ا ُک
*****
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شبط ٌضطفٌ ٓس نن کیسٌ ظلف شاتٍ ہَ
شبط ٌضطفٌ ٓس نن کیسٌ ظلف شاتٍ ہَ
ُ
ّ ٹذ اف نن کسُـ میك ئیق رف سَ ٌُتٍ ہَ
ُ ّ
ش
َ صلاب میك ریکھٌ
اـ لمن نَ نلق ا ین
کو یتٌ کٌ صلق آللر عہرم اكش ِیسٌتٍ ہَ
و ٹـ صمرا آۓ ہیك ركصنَ ہلۓ سركش
گلر میك كم تیري کٍ ہٌۓ نل صلاتٍ ہَ
َ نن خشھٌ ملعلق تھیرا جلؼ نن خنجر
شین
نلعو گٌم اجمذ کٍ کچي قذش نن جٌتٍ ہَ
صل دصیق نَ طػ میك آخسي ک ٹٌ سجذم

م
عہرم و هعـ میك سجذً کٍ ٔسٌتٍ ہَ

ہلً گٌ ق ٹٌهت ُؾ ہلگٌ تھر ق ٹٌهت میك
ٌُقٍ ہَ تیرا مٌتف  ،نن عہٌق نل قٌتٍ ہَ
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َ ہیك
ہف دصیق مللٍ ٓس عللات ٓش ھن
اكش ٓصُذ ٓس لعنت ظلف کٌ صل ٌُتٍ ہَ
اشکلق سَ ہلا ہَ ٓس آقٌ مللٍ کٌ شكمٌؿ
اكش دصیق ٓس ہر رـ عو کٍ نلظن صلاتٍ ہَ
ساکسیق ہیك ہف سب شٌکسیق تیرً ہیك
سکس کٍ شضا ري ہَ تیري مہرٌُتٍ ہَ
قٌطمٌ نن راعٌ ہَ عٌضؽ دسیتٌ ہَ
طمؿ کس ب قٌء ٌُ شب شٌم ریك کٌ جٌتٍ ہَ
*****
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سجذكق میك تہً سجذم جٌف ضہرا کٌ سجذم
سجذكق میك تہً سجذم جٌف ضہرا کٌ سجذم
م
ك ٹـ

كم سجذم

كاى كاكًُ عذ كاكًُ

َ ہیك ولچیك ٓشتٍ
رشٌُ کٍ ملچیك ٓشتٍ شین
كاكًُ عذ كاكًُ

کس نَ نن ٌُتٍ مٌٕگٌ
ّ
دشف ضینب تھٌ ٓس تف رؿ کٍ رھڑکق تھٌ مذھف
صلق ّ ٹکس آ ٔسمق

ییکٌ كاكًُ عذ

جٌنَ ضہرا ہل ّ ٹٌشٌ کلٓس كاى ہل
تھر

تھٌ

تہ ٹٌ رشٌُ

كاكًُ

ّ ٹٌشٌ
كاكًُ عذ

كاكًُ

كم ىضمق کٍ ٌُمٌلٍ ؼیرت کٍ كم نَ جٌلٍ
كم ْجر

ك ٓس کل شک ٹٌ كاكًُ عذ كاكًُ

ضمشح

تھرّاٌُ

ّ
ت
غ
َ ھمنَ رف میك ھٌ ٌُشً نلنَ
گلري سَ ْج
زكٌُ

كاكًُ عذ كاكًُ
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ُ
ظ
َ
َ لف ك ُذعت کَ شعل
َ شعل
خیملق میك ا تھ
رف ٓس اُذھ ٹٌشا غھٌٌُ

كاكًُ عذ

كاكًُ

َ ٌُشكق نَ تیرب کَ مو ٌُشكق نَ
َ غہم
غہم
َ خیملق کل ریکھٌ
جلن
ُ
ت
شكد م طرت ج ٹکي ا ھٌ ؼیرت میك تہً ق ٹذي

كاكًُ عذ

ضْجیریك

َ
ت ہن

ٕکً

كاكًُ

كاكًُ عذ كاكًُ

كم تیرب کٍ غہزاري اكش کلفَ میك فرٌُري
آیکھمق نَ نن ک ٹٌ ریکھٌ كاكًُ عذ كاكًُ
َ ریق راشكق کَ ْجٌمق میك رشٌُشكق کَ
سر تہنج
اُؾ أسٌ كقُ تھٌ آٌُ كاكًُ عذ كاكًُ
*****
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سر کِ

گ ٹٌ دصیق کٌ کیسٌ سیف ہلا

سر کِ

گ ٹٌ دصیق کٌ کیسٌ سیف ہلا

گھر قٌطمه کٌ

لٹُ

گ ٹٌ کیسٌ سیف ہلا

شاجت شکلق فراش تھٌ قلب شضمؿ کٌ
جٌف علٍ تھٌ نلش تھٌ دشف
ُ
اس ٓس سیف شكاق ہلا کیسٌ سیف ہلا

ینلؿ کٌ

صؤرم ضم شٌؿ نعذ تھٌ ٌُضم ہَ نن الف
َ دشر ُؾ اہـ عزا نن غف
کسنَ شہی ٹگ
َ کـ ہٌ تھٌ کیسٌ سیف ہلا
عٌضمش جیس
َ
َ علٍ اصغر کل کھم جک
اکیر کل کھم جک
َ عٌضي لسکس کل
ع ٹٌس جیس
ینہٌ سبھٌ

کل

شك

ذکٌ

َ
کھم جک

کیسٌ سیف ہلا
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َ
ٌُضك ک ٹٌ کَ ضم گن

تہر

فرات ٓس

عو نَ کير کل تھٌـ لٍ عٌضي کٍ ىش ٓس
ٌُضكۓ

شٌم نن

شہٌ

کیسٌ سیف ہلا

ُ
َ
اکیر کٍ ىش ركش نن سركش اتھٌ جک
َ
اصغر کل ینہٌ كیر میك مللٍ شً جک
جٌہٌ صل شب نَ کس رٌُ کیسٌ سیف ہلا

َ دصیق
نلتھٌ غھري تھٌ جلؼ ٓس سجذً میك تھ

امّتُ

َ رعٌ کسنَ شہَ دصیق
کَ كا س ط

َ نن جـ گ ٹٌ کیسٌ سیف ہلا
خنجر گل
َ
شیػ الہذي کَ شٌتي جب خصف ك ٕکٌ میك تھ
َ
ؔ رللق سَ نلغي لل ہف کسًُ میك تھ
شٌکس
ٓس تف ٕگٌم نَ
*****

کہٌ

کیسٌ سیف ہلا
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َ ىؿ کل شكتٍ ہَ قٌطمه
سر کھملَ ا ین

َ ىؿ کل شكتٍ ہَ قٌطمه
سر کھملَ ا ین
عٌضمش میك دصیق کل کھمتٍ ہَ قٌطمه

َ
ضہرا کَ تھمؿ کسُـ میك کمً کَ شم گن
َ
ُِنُ ٌُتٍ ِیتٌ رھلة میك يرغھٌ کَشك گن

پ

من طر نن رُکي رُکي کَ کشھتٌ ہَ قٌطمه

ّ
َ کٌ ک ٹٌ جٌؿ ضاش ہَ
ٌُ شب نن میرً ْج
ضضملق سَ صلش دشف ہَ رؿ نَ فراش ہَ

ُ
شك شك کَ نن رہٌّ ٹٌق ریتٌ ہَ قٌطمه
ہیگٌـ عرش ٓس ہَ ًُطف ہَ فرش ٓس
سجذً میك کِ شہٌ ہَ صل شبط یتٌ کٌ سر
َ ىؿ کل لیتٌ ہَ قٌطمه
گلري میك ا ین
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سر طست میك دصیق کٌ اكش ْخت ٓس ٓصُذ
ضینب کٌ سر کھً ہلا رشٌُش میك تھٌ ع ٹذ
َ کَ ٓشھتٌ ہَ قٌطمه
زطبن تھٌ أسٌ جیس

ضہرا ٓشة کَ شكّ ٹگٍ و ٹذاف دشر میك
یق نن ٔشر کَ سر تہیك و ٹذاف دشر میك
اكش غف سَ نغرم آم کٌ تھرتٍ ہَ قٌطمه

ُ
ج
عٌلٍ قذش اس ى لس کٍ راعٌ ہل جللم گس

ْخت دصیق ٓس ہل اكش غف کسنَ ہل ٔشر
ُ
اس ىجلس دصیق میك ہلتٍ ہَ قٌطمه
شیػ الہذي کٌ كاس طو شب سَ رعٌء نن کس
ضہرا کٍ كیر ٓس ہمیك جٌٌُ ٕغیب کس
َ کٍ قنلؿ نن کستٍ ہَ قٌطمه
اب ر یکھ
*****
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سركش ٕکٌشً شك کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل

سركش ٕکٌشً شك کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
زھلُذك کہٌق میك جٌ کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
ضینب کٍ آس نلتٍ کلنلـ شك شہٌ ہَ
َ کَ رش نن آ کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
خیم
ؔ
ت
آیکھمق کٌ نلش گف ہَ میري کير ھٌ ضف ہَ
کھٌٌُ ہلق شف میك تھمکس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
ّ
کشُـ صلاق کٌ ىعو اتھ ٹٌ تہیك ہَ تھ ٹٌ
ُ
تف ہٌ اتھٌل آ کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
اصغر کَ جلؼ ٓس اؽ ظٌلف نَ تیر مٌشا
كم ير گ ٹٌ ٓشة کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
یق آة کَ ظکنبن عش میك ٓشي ہلتٍ ہَ
َُؔ
ٌُتٍ ًُل ى کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
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غ
ٹ
ھی
گٍ سر سَ
اب ضینب خصیك کٍ جٌرش
ّ
تھ ٹٌ خیر لل آ کس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
س ٹذاینلق کل

رش

رش

َ
لنجٌِی ٹگ

سیمگس

کلتٍ تہیك ہَ سر ٓس ع ٹٌس تف کہٌق ہل
َ
اب گلہر ظکنبن کٌنلق سَ غھیق لی ٹگ
قٌطف ہَ اب نن اکیر ع ٹٌس تف کہٌق ہل
لل عؾر کٍ گھڑي تھٌ ٓصرُؾ آ گتٌ ہَ
گسرف ہَ اكش خنجر ع ٹٌس تف کہٌق ہل
ّ
ٌُمٌؿ ہلگٌ ىعو تھ ٹٌ ہمٌشا شف میك
َگٍ سر کل مٌرش ع ٹٌس تف کہٌق ہل
ِین
َ نن ذؾرت
ؔ تھٌ ق ٹٌهت فرمٌنَ تھ
ٔظکیق
اً ہف شنبن و ج ٹذش ع ٹٌس تف کہٌق ہل
٭٭٭٭٭
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َ کل
سركش سَ كطق غھمٌُ اہللُ سَ ملن
َ کل
سركش سَ كطق غھمٌُ اہللُ سَ ملن
َ کل
قشهت کٌ لکھٌ آٌُ  ،اہللُ سَ ملن

اشؾ غف سركش ہٌ اؽ أسٌ سشنعن ہَ
َ نَ شؾ ات ملؿ نن نلعو ہَ
غقتٌ کَ لین
کنلق ِی ٹذ میك غ قلت کٍ ٌُراف نل ضمٌُ ہَ
َ کل
لَ جٌٌُ ہَ نن ھذنه  ،اہللُ سَ ملن
عٌضمش کٌ عٌلف تھٌ ک ٹٌ کف تھٌ ق ٹٌهت سَ
ّ
مٌصلؿ لسضٌُ تھٌ  ،ک قٌش کٍ ھینت سَ
يرغلب ہلۓ سركش ک ٹٌ کمر کٍ ظٌقُ سَ؟
َ کل
ٓس سر سَ کَق ٌُُذھٌ  ،اہللُ سَ ملن
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َ
يرنَ نن کير ٔضبن ىکھم نن تہیر تھ
َ
اؽجٌب عو ریك میك ک ٹٌ ک ٹٌ مو ك اخیر تھ
َ
اکیر کٍ طرػ ریکھم ہف سکـ ییمیر تھ
َ کل
تھـ کھٌ ل ٹٌ ٓسغھٌ کٌ  ،اہللُ سَ ملن
َ میك ٌُتٍ نن ّ ٹٌ آخس
رشٌُ تھٌ تھٌ قیص
َ شنبن تھٌ غھ ٹذا آخس
َ ا ُک
شٌنَ تھٌ کن
ع ٹٌس نَ صل تھر تھٌ کٍ عو سَ كقٌء آخس
اّ ٹٌش

تھٌ

نن

َ کل
إکٌ  ،اہللُ سَ ملن

ّ
َ صل علٍ اصغر
يرنَ کٍ ت و ٹٌ میك ىجل
غھملَ سَ اتھٌ ىتٍ نَ شیر کل جب مٌرش
َ سركش
آغلش میك تھر لَ کس فرمٌنَ لگ
َ کل
نَ چیق ہَ نن ْخ ّن  ،اہللُ سَ ملن
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آشٌف تہیك ہلٌُ

اینل

کل

ک ٹٌ رّ ٹٌ

ٓسضم کٍ کمٌتٍ کل اؽ رف میك ل ٹٌ رّ ٹٌ
ٌُتٍ کٍ طرد آخس صلق اّ ٹٌ تہٌ رّ ٹٌ
َ کل
نن کٌـ تھٌ ٔس عو کٌ  ،اہللُ سَ ملن
ریکھٌ ہَ نن من طر نل آیکھمق نَ تھٌ رّ ٹٌ کٍ
رؿ میك علٍ اصغر کَ جٌہت تھٌ صل مللٍ کٍ
و ٹذاف میك آنَ ہٌ آغلش میك ٌٌُُ کٍ
َ کل
َ ہلۓ کھٌٌُ  ،اہللُ سَ ملن
ت ی ر ہ یس ن

شبیر کل ْچیق کٌ صل ولؿ ّ ٹٌشا تھٌ
َ جٌلؼ میك ہر ظلف گنلاشا تھٌ
صلش نلر ین
جب طير نَ خنجر سَ سر عو کٌ اٌُشا تھٌ
َ کل
كم آخسي سجذم تھٌ  ،اہللُ سَ ملن
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عٌضمش کَ رف خس کٌ اْجٌـ سشا ریکھم
جٌلؼ نَ ع طٌء کس ري انعٌـ سشا ریکھم
ؔاض
ٓسك

کہل

َ
ا ٔس

نن کٌـ سشا ریکھم

َ کل
ادسٌس صل ضُذم تھٌ  ،اہللُ سَ ملن
٭٭٭٭٭
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م
سركش کل ك ٹـ میك اعذا نَ گھیرا ہَ
م
سركش کل ك ٹـ میك اعذا نَ گھیرا ہَ
ع ٹٌس

آجٌل

تھٌتٍ

اک ٹً

ہَ

اہـ خسـ کل ُللا کَ سب سَ

كقُ كراع سركش نَ کہٌ نن

ٔس نن شًـ

آخس اّ ٹٌ ہَ

ع ٹٌس

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

آۓ

امًؽ ىۓ

عو نَ کہٌ کٍ صل تھٌ ہل شاۓ

ک ٹٌ اير میرً جٌلؼ کٌ ہَ

ع ٹٌس

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

كقُ غہٌرت شب کٍ شعٌ تھٌ

ُللاش شکي ري گسرف غھکٌ ري

عٌضمشا ہَ

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

خ ی رُ ـ

آتٍ

نن عؾر

ع ٹٌس

آجٌل

آجٌل

آجٌل

ُ
آؿ ع ٹٌ کَ گھر کٌ اجٌى
ُ
فرش نن گھمصً سَ آسا ہَ

5225

عرش یتٌ کٌ شكظق
ع ٹٌس

آجٌل

س ٹٌشا

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

لگٌٌُ

یبھر کسٌ نَ سر ٓس ہَ مٌشا

ینہٌ ہزاشكق میك

ّ ٹٌشٌ ہَ

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

طير

کٍ تھمکس

جلؼ کٌ مللٍ جلتٌ ضمیك ٓس

ظٌلف ہَ اكش عو کٌ شنبن ہَ

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

تیر

کسٌ

دشف م طہر

نَ

خنجر كم نلتھٌ طير

تیزم

نَ شگشا

ع ٹٌس

ع ٹٌس

آجٌل

آجٌل

قٌُـ مگس

ا ّ ٹٌ تھٌ نن طىچھٌ
تھٌتٍ اک ٹً ہَ

عو گً کس نَ صلمٌ ہَ

ع ٹٌس

سجذً میك ہَ اہللُ کٌ رلیر

لٍ نن رعٌ ہَ اهت کَ جٌطر

طير نَ ہٌۓ سر کٌٌُ ہَ

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

ع ٹٌس

آجٌل

آجٌل

5222

مٌتف ٌُ دسی ٹٌ

عرش نن ہَ

فرش نن ہَ مٌتف

ركنلق عہٌق میك غف عو کٌ ہَ

ع ٹٌس

م طللب ہَ نن شیػ الہذي کل

شبیر کٌ

شٌمٌف
م

خنت

کٌ

کسٌُ ہَ

ع ٹٌس

آجٌل

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

ٔس مٌتف شذا
آجٌل

ٌُ دسی ٹٌ

ہل

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

هعـ کَ شٌتي ٌُ شب

کسب ك ًُ کٍ ہلۓ ضٌُشت

ؔلٍ نن سب کٌ ہَ
اشمٌق جمٌ

تھٌتٍ اک ٹً ہَ

مللٍ

ع ٹٌس

*****

آجٌل
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سركش کَ غف میك شكٌُ تھٌ ع ٹٌرت ہَ
سركش کَ غف میك شكٌُ تھٌ ع ٹٌرت ہَ
نن کہو کَ کسك مٌتف گس ٌٌُُ

شعٌرت ہَ

معملـ

دسی ٹٌ

م طللـ

دسی ٹٌ

امٌـ

امٌـ

ظلف ك سیف کَ یق میك کیسٌ غف کٌ ٌُرؿ غھٌٌُ ہَ
مہمٌق یق کس کسُـ آٌُ قٌطمن کٌ جٌٌُ ہَ
م طللـ

ٌُتٍ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

ک ٹٌ ہَ ّ ٹذ نن کیسٌ عذاكت ہَ

ّ
م
َ ّ ٹٌس کَ مٌشً ک ھًنَ سَ جٌنَ ہَ
َ ْج
یبھ
َ ہَ نَ رشر ًسلمٌق شضف نن اف ٓس کھٌنَ ہَ
کیس
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

ؼیرت اجمذ کٍ کسُـ میك ک ٹٌ جٌلُ ہَ

5222

اهت نَ نَ خسـ س ٹٌٌُ نَ کس ٓس ہر ظلف ہَ زھٌٌُ
سركش نَ ہر ظلف اتھٌٌُ شکلم مگس لٍ ٓس نن ىٌُ
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

ُ
ہر رکي میك رعٌء رّ ٹٌ شبیر کٍ عٌرت ہَ
کیسٌ ق ٹٌهت خیز ہَ من طر عٌضمشا کَ كم رف کٌ
ینہٌ ہَ شبیر اتھٌنَ شف سَ ہر اؽ کٌ ىعو
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

عٌضمشا کَ رف کسُـ میك

امٌـ

دسی ٹٌ

ق ٹٌهت ہَ

شٌشً ہٌ غف صلاش شذھٌشً اب نن ٌُقٍ شہٌ کلتٍ
ُ
ک
سركش کٍ ینہٌتٍ صل ریکھٌ  ،ضینب ر ھ ٹٌشي شكتٍ
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

اب سجذم جٌلؼ میك سركش کٍ غہٌرت ہَ

5222

غي ۶مٌم کَ مؼصلـ کٍ شف میك كیر ّ ٹٌتٍ ہَ کس نَ
َ کٍ منت شف سَ اتھٌتٍ ہَ کس نَ
َ کشُـ ِین
ا ین
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

اً ایق علٍ نن نل ٔس تیري ہٌ ظٌقُ ہَ
أسٌ یمٌضي سجذم ک ٹٌ ہل ُللاشكق کٍ غھٌلكق میك
َ تھمؿ کھًۓ کسُـ کَ ؽجرال میك
صلف سَ ا ین
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

کسب ك ًُ ٓس نن سركش

امٌـ

کٍ

دسی ٹٌ

ع ٹٌُّ ہَ

اهت کٍ جٌطر سركش نَ سر تھٌ اّ ٹٌ ک ٹٌٌُ ہَ
جٌرش ضینب تھٌ لنلاکس ریق یتٌ کل زھٌّ ٹٌ ہَ
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

ج ٹذش کَ گھرانَ کٍ ًطہلش سجٌكت ہَ

5222

ُ
ّ
ت
ُ
ش
َ مٌشً ہیك
صل ْجٌ ھٌ شضف کَ قٌ ـ ا کل طمٌ ْج
ت ک
ش
ھ
َ اٌُشً ہیك
اعذاء نَ ھر نح کَ نلُذیك کٌنل سَ ا ک
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

مہمٌق نن نن ہَ سیف کنلق اہـ سجٌكت ہَ
ُ
َ
َ ٔشیر سَ صل اتي نن شک
ییمٌشي کَ ٌُعث ا ین
َ
َ میك طمؼ تہ ٹٌٌُ تھر تھٌ کچي نن لٍ سَ کہ
َ گل
ا شک
م طللـ

عٌُذ ٌض طر

امٌـ

دسی ٹٌ

کٍ

نن

معملـ

شٌف

امٌـ

دسی ٹٌ

امٌهت ہَ

َ اً م طللـ دصیق تیرا
مٌتف ہف رف شات کس ّ ٹگ
ہف نَ ہر اُؾ نعهت ٌُتٍ تیرً کسـ سَ شٌم ہذي
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

صلش جٌؿ ہَ ہر مؤمق نن تیري ع ٹٌُّ ہَ

5222

َ
م
مٌُؿ لل مؤمق مللٍ کَ رش سَ رؿ کٍ يراریك لتٌ ہیك
ٍٓ کل ُـ اعلٍ کس رً نن اؽ أسٌ ھستٌ ہَ
ارت ٰ
م طللـ

ضُذگٍ نن

امٌـ

ایتٌ

دسی ٹٌ

مللٍ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

کٍ امٌُّ

ہَ

ّ
َ
ؔ نَ مللٍ عزت ٌُتٍ ہَ
ٍٓ ششیؼ
ارت
سَ
ش
ر
تیرً
ٰ
نعذ يرؾ تھٌ شٌمـ غف میك  ،ہَ نن ركلُ ٌُتٍ ہَ
م طللـ

امٌـ

دسی ٹٌ

معملـ

امٌـ

دسی ٹٌ

اب كیر میك زش کیسٌ  ،مللٍ کٍ ص قٌعت ہَ

٭٭٭٭٭
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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

5225

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 ؛ سيف اهلدي َ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

*****
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ضمشح سَ سشا کہو رك ٓسرً میك جً جٌۓ

ضمشح سَ سشا کہو رك ٓسرً میك جً جٌۓ
ضینب کٍ

اقسٌنن کہٌ جٌۓ

اشیري کٌ

رشٌُ کَ ک ٹٌشً ٓس تہر ہیك لعینلق کَ
کلئیق کَ كالٍ

کل

ٌُتٍ نن رٌُ جٌۓ

اً ٌُتٍ ضہراء مبن ٌُللق سَ غھ ٹٌ لی ٹٌ
ن طہیر کٍ جٌرش کل جب غھیق ل ٹٌ جٌۓ
اہلل شً ق ٹٌهت ہَ کسُـ کَ ّ ٹٌٌُق میك
قٌطف کٌ
ضمجٌ

نن سیمگس

نَ

صلاق ىعو
ش بیر

ٌُمٌؿ

کل ٓشٌُ

ک ٹٌ

جٌۓ

کس

ٓسُّ میك دمحم کل نَ چیق ک ٹٌ جٌۓ
رشٌُ کٌ

َ میك تیرً
ک ٹٌشا ہل قیص
اكش شبط

ییمیر

ظٌلف

کل ٌُتٍ

نن رٌُ

جٌۓ

5225

اکیر

کٍ

صلاتٍ

میك

نن

کلف ن طر

آٌُ

عٌضمش کٍ سب جـ کس ٌُنل سَ س ٹٌ جٌۓ
گھٹ گھٹ کَ اشیري میك جپ ہل گتٌ مؼصلمو
ٌُشُکٍ
عٌُذ

کٍ اشیري کٌ

ضُذاق کٌ

ک ٹٌ

جٌؿ

کہٌ

جٌۓ

ک ٹٌ جٌؿ س ٹٌلق میك

ییمٌش ہَ كم عٌضي رؿ غف سَ غھذا جٌۓ
نَ شیر

شہٌ

ٔ ض بن

رشٌُ کَ ک ٹٌشً ٓس

نن ظلف تیرا ظٌلف کس کس سَ کہٌ جٌۓ
*****
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شٌم

ضمق

دسی ٹٌ

ٔضبن

رہق

دسی ٹٌ

شٌم

ضمق

دسی ٹٌ

ٔضبن

رہق

دسی ٹٌ

کسًُ

میك

ہَ نَ کَق دسی ٹٌ
اجمذ

ؽجراء

ہَ ظلف کٍ کلتٍ جذ

اضماش

ركش

نَ خسـ مٌشً جٌئیك

ركنلق

دصق

َ شقنؼ ك ٌُكش
سب تھ

ضینب دصق کَ رلیر

ُ
اخشا ہَ شٌـ ُؾ نل

شٌشا

ضمق

دسی ٹٌ

دسی ٹٌ

شٌ

ٓسارش

جب کو گسا تہر ٓس

تھٌ ضمش ير

گ ٹٌ لل

شکق

ع ٹٌس

رؿ نن لگٌ صل تیزم
يرٌُ ہَ اب شیبھٌلل

جبیر

شف سَ ٕکٌشا
نلش

ئیق

دسی ٹٌ
ِی ٹٌ
دسی ٹٌ

5222

گسرف نن تیر کہٌ کس

ٌٌُُ نن جٌق ل ٹٌ کس

كیر

اُذش

ػنخن

دسی ٹٌ

کس شًـ

آخس

نللَ جذا ہَ ٌُؾر

ضمٌُ ہَ
ٓشه

رہق

جٌٌُ ہَ غھمص کس اب

ْچھکل

سجذً میك شٌم عٌلف

عرش جذا نن

گسرف ک ٹٌ کَ ٓ نشَ

جب دضبن یق دسی ٹٌ

اً ینچیق کَ راعٌ

ٌُقٍ شہَ نن شٌہٌ

ٌُ دشر ْچي نن شہلً

قگق

شٌنن

ت ہق

دسی ٹٌ
مٌتف

دسی ٹٌ

غف

رؿ سَ کبھٌ نن ہل کف

تف ہل تیرً ہٌ غف میك

دسی ٹٌ

ؔ دصیق
عٌُذ

کٌ

میرً
٭٭٭٭٭

ئیق
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ش بیر

َ
ا ک ٹل

ہیك

ش بیر

ش بیر

َ ہی ك
کَ شبیر ا ک ٹل

ٓسؽیك میك ہزاشك
َ
ا ک ٹل

َ
ا ک ٹل

ہ یك

ہیك

َ
ا ک ٹل

ش بیر

ہ یك

صنخ نل تھرا گھر تھٌ اکیر علٍ اصغر تھٌ
اشًـ کٌ
ٌُ

عؾر مگس

لسکس تھٌ ع ٹٌس رىكش
َ
کیس
لسکس کٌ

ش بیر
علمیرراش

تھٌ

َ ہی ك
ا ک ٹل
رشٌُ

نن

گ ٹٌ

ّ
کساش

ّ
شٌنل نن ہلا ہیك كاش گھمصً سَ گسا خساش
َ ہی ك
ع ٹٌس کَ يرنَ سَ شبیر ا ک ٹل
اکیر نَ ٕکٌشا ہیك تیزم ہمیك مٌشا ہیك
گلري میك ہمیك لَ لل ٍّ يرٌُ گلاشم ہیك
کلتٍ جٌکَ نن ّ ٹً رً شبیر

َ ہیك
ا ک ٹل

5222

ُ
ت
تیرب کل ن طر ا ھٌ ٌٌُُ کل

عذائیك ري
ک
ھ
ی
َ سَ س ٹٌق نجٌ
ہف سکـ ییمیر کَ شین
کلتٍ آ کَ غہٌشا رً شبیر

َ ہی ك
ا ک ٹل

منت علٍ اصغر کٍ ہٌتھمق سَ ريق کس ري
اً کسب ك ًُء ْچي ٓس ِیتٌ ہیك كیر تہلٍ
ک
َ ہی ك
مٌق ری ھتٌ ہیك رش سَ شبیر ا ک ٹل
َ ٓس
کلتٍ مٌشً اتہیك یبھر کلتٍ ضضف رً شین
کیڑً ہیك لہل سَ ىؿ صلق تہ ٹٌ ہیك عہرً ٓس
اكش ضضف

َ ہی ك
تہیر کَ شبیر ا ک ٹل
ُ
َ سجذم
شب کٍ ہَ صلسٌ مللٍ اهت کَ لین
سجذً میك رعٌء أسٌ ایمٌف شہیك ضُذم
خیرُـ تھٌ شكنَ ہیك شبیر

َ ہی ك
ا ک ٹل

5222

ت
ھ
نلشٌؽ تھٌ خنت سَ اہلل نَ نجٌ ہَ

َ خنت میك اؽ ىؿ صلُلٍ ہَ
دس کَ لین
كم يرر جذا

كالَ شبیر

َ ہی ك
ا ک ٹل

ّ
شكٌُ ہیك لہل سشم اقًؽ میك مٌتف تھٌ
کٌٌُ

گ ٹٌ خنجر سَ سر شٌم رك عٌلف کٌ

َ ہیك
َ ٌُلَ شبیر ا ک ٹل
اؽ تہق کَ تھ
م
عٌُذ كم گھڑي کس ٌُر ك ٹـ کٍ ٓشھَ شكرار
ؔ
نن شیػ الہذي ىجلس مٌتف سَ کسً آٌُر
فرمٌنَ ك م جب شكکَ شبیر

َ ہی ك
ا ک ٹل

٭٭٭٭٭
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شبیر تیرا غف ہٌ ہر رؿ کٌ غہٌشا ہَ

شبیر تیرا غف ہٌ ہر رؿ کٌ غہٌشا ہَ
اس غف سَ ہٌ رّ ٹٌ کل غقتٌ کل شیبھٌى ہَ
ًضکـ نَ کبھٌ گھیرا رؿ غف سَ ہلا نلغھـ
ہر جٌؿ میك اً مللٍ تف کل ہٌ ٕکٌشا ہَ
َ ہَ
نن لؤلؤ آ ٔسمق کَ آیکھمق سَ ییکن
َ مللٍ نن کیز ہمٌشا ہَ
ىحشر کَ لین
شیػ الہذي اشکل کٌ مقنلؿ ہل نن ھذنه
کسًُ کَ
کنبن كم

دمحم کٌ ٌُتٍ

ًسٌفر ٓس اقسمس ہمٌشا ہَ

کل ٓسس ٹٌ ہَ

َ خیملق کَ رشٌُ کٌ ک ٹٌشا ہَ
اكش شٌ من
َ
کن
رك ٌُضكق

ع ٹٌس او ٹذ مگس نلتٍ
جب تیر سیمگس نَ ًظکیزم نن مٌشا ہَ
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َ اً ٌٌُُ
آكاض ري اکیر نَ شیبھٌ لین

ک
َ ٓس تیزم ہمیك مٌشا ہَ
ظٌلف نَ لنج

ٌُنل سَ کہٌ عو نَ مؼصلـ تیرا گزشا
ُ
ُ
َ كالَ کل ٓسُّ میك ا ٌُشا ہَ
اس غھم لن
کلتٍ تیر لگٌٌُ ہَ کلتٍ يرٌُ ہَ یبھر

ُ
ینہٌ كم ہزاشك میك ضہرا کٌ رىشا ہَ

ُ
َ
اتي طير کہٌ عو نَ ہف سجذم ْجٌِی ٹگ
ُ
َ ٌُقٍ اؽ کٌـ ہمٌشا ہَ
اهت کَ لین
ُ ُ
خیملق کَ فرٍّ آ کس رؿ رؿ نَ عذاۓ ري
ُ
مللٍ ۓ رك عٌلف کٌ سر یق سَ ا ٌُشا ہَ
َ کجً شبیر کَ ىسَ کل
گھمصكق کَ ُل
نن جٌؽ ٔصیك نَ سر معنلر کٌ ّ ٹٌشا ہَ
ضینب نَ کہٌ ٌُ شب نن کیسٌ ّ ٹٌہٌ ہَ
نَ ريق یتٌ ضارم معنلر کٌ ّ ٹٌشا ہَ
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ْحس ٹٌ كیر

اُذش اً شیػ ہذي آ کس
ؔلٍ کٌ ٔس نل ہٌ غہٌشا ہَ
ٓسُّ میك جمٌ

٭٭٭٭٭
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شبیر تیرا

مٌتف کس کَ ہر اُؾ ضمٌق شكٌُ ہیك

امًؽ قلؾ ٓس شكنَ ہیك نن کلف ك ٌکٌق شكٌُ ہَ
يرجٌف نَ عہرم ىؿ

ک ٹٌ اكش لؤلؤ

مکنل شكنَ

َ نَ کٌى ل ٹٌس اكصھٌ اكش اشض ك طمٌء صلق شكنَ
کعن
رشٌُ شك نَ یبھر شك نَ ہر أس ك جٌق شكٌُ ہَ
ص قٌء خسـ

َ رشٌُ ٓس
ع ٹٌس کَ جب رك ہٌتي کن

ًظکیزم غھ ٹذا ٌُتٍ نن مً نن ضم ْح کَ شكٌُ ٌض طر
كم نلتٍ ہلتٍ ًسکٍ شكتٍ اكش ریك کٌ ٔسٌق شكٌُ ہَ
ُ
َ
شبیر صلاق کَ ىسَ کل کٌُرھَ نن اتھٌنَ کیس
َ
لی ٹٌ ہلا ٓسغھٌ میك شنبن اؽ مٌق کل رکھٌنَ کیس
ُ
اؽ ٌُة کٍ او ٹذیك نلتٍ مٌق کٌ اشمٌق شكٌُ ہَ
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جلٌمـ نن جب اؽ تیر لگٌ رـ نلص رٌُ اصغر نَ
م
ك ٹـ میك لجذ کل ضمَّ رٌُ مؼصلـ ٔشر سركش نَ
َ میك شہٌ غھمى جٌلٍ نل آب شكاق شكٌُ ہَ
خیم
َ ہَ شًـ آخس
شبیر خسـ سَ ہل کَ كراع ٓش ھن
َ مـ کس ضینب کستٍ ہَ کًـ آخس
تھٌتٍ سَ گل
عہرً نن تہق کَ اشؾ گسً جب شٌم ضمٌق شكٌُ ہَ
ُ
َ
گھمصً سَ فرش نن آسا ہَ كم عرش کٌ ٌُشا شف میك
ضضملق سَ شكاق ہَ صلف تہت اكش تیر ہَ ىکھم یق میك
َ
ّ
نل عرش کٍ کسسٌ ٓس عٌسر اكش شب عہٌق شكٌُ ہَ
ىنَ ہَ ٓسُذً تھٌ ٌُتٍ سب صل ْح میك ایتٌ تھر کَ
مللٍ کٍ ْچھٌنَ ّ ٹٌس جلل غھمتٍ سٌ نن جذهت کسکَ
َ
ریکھٌ صل ٓسُذك کٍ جذهت نل ٔضبن رہٌق شكٌُ ہَ

5222

م
ریکھٌ نن ن طٌشم ضینب نَ ك ٹـ میك ہَ ینہٌ تھٌتٍ
سجذً میك ہل سر یق سَ جذا اقًؽ میك آُذھٌ غھٌتٍ
کہراـ ّ ٹٌ کس کَ عٌلف نن آم ك نعٌق شكٌُ ہَ
ضینب نَ شٕگٌ ہَ ٌُللق کل شبیر کَ صلق سَ ہٌنَ
ُ
ىسَ سَ لنٹ کَ کہتٌ ہَ اتھم اً میرً مٌق جٌنَ
ظق کس نن ٕکٌ شبیر کٌ سر ٓس نلؽ س ٹٌق شكٌُ ہَ
ّ
عٌُذ کل تہ ٹٌنَ طمؼ ك شظق  ،کلنلـ کل رشً مٌشً
َ جًنَ شٌشً
َ ہَ ظکنبن کَ گلہر اكش خیم
غ ھین
نل شكتٍ فرات کٍ ملچیك اكش خیملق کٌ رہلاق شكٌُ ہَ
شبیر تیرً راعٌ کٌ نن ادسٌف

ٓشھٌ ہَ ہف ٓس

مٌتف سَ منلش رؿ کل ک ٹٌ آیکھمق سَ تہٌ کَ کلٓس
ُ
ہر غف سَ ک ٹٌ آضار اسَ صل آ کَ تہٌق شكٌُ ہَ
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شبیر تیرً اؽ غف کَ ضما آ یکھیك نن کبھٌ

ُپرمن

ہل

اس خیر غمـ کٍ ٓسکُ سَ ہمکل نن کلتٍ ہف غف ہل
ُ
ىجلس میك تہٌق نن کس کَ رعٌء ہر تیر ك صلاق شكٌُ ہَ
شبیر تیرا غف ہیك جب ُؾ مللٍ کل شًهت شکھ ٹٌ
رغلت کل اسٌ غف سَ ٌُضم ٌُ شكض
نن شٌتي دسٌمٌ کَ کہو کس ہر نلظن
*****

ق ٹٌهت شکھ ٹٌ

ُکٹاں

شكٌُ ہَ
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شبیر تیرً غف میك شٌشا عہٌف شكٌُ

شبیر تیرً غف میك شٌشا عہٌف شكٌُ
ْچي ٓس ضمیق

شكتٍ اكش آطمٌف شكٌُ

اؽ رف میك نلق ٌغینت گزشي تہیك کسٌ ٓس
گھر ٌُش کٍ ّ ٹٌہٌ ًضکـ ہل نلق کسٌ ٓس
ش بیر

ل ٹکس  ،صلر امنجٌف شكٌُ

تیرا

ع ٹٌس سَ لنٹ کس شبیر شك شہَ ہیك
َ ہی ك
َ نن ُلٹ کس مللٍ نن جٌ ین
آِی ٹگ
خیمنء شٌم میك ہر ٔضبن رہٌف شكٌُ
كیر

شضمؿ

ٓشتٍ

تھرّ ا

گ ٹٌ

مذّنن

طير لػیك رٌُۓ تیركق سَ عو کٌ شنبن
شبط یتٌ صل ٓشٌُ  ،کلف ك ٌکٌف شكٌُ
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َ ہٌۓ
نن رشر کَ ن طٌشً ضینب نَ ر یکھ

َ نن عو کَ نلتھٌ غھري تھراۓ
ظٌلف گل
نن جٌؿ ٌُع ٹٌق کٌ سب گلس ٹٌف شكٌُ
ک ٹٌ اب قًب ہَ نن آؿ یتٌ کَ ىسَ
َ
َ خیم
ضینب کٍ نَ شراتٍ اكش جـ شہَ تھ

ھیستٌ تھٌ میزٌُتٍ جب مہمٌف شكٌُ
ہیگٌـ ٓصع عو کل كعذم صل ٌُر آٌُ
ُ
َ ہمیك ْجٌٌُ
سجذً میك صل رعٌء کٍ ا سن
کف ہَ صل غير تھر میك  ،شٌم ضمٌف شكٌُ
عو شیػ ریق سَ ہٌ ہَ غف کٍ نن تہٌشیك
ہَ آح ینچیق صلش اكش سب امٌـ صلش ہیك
ّ
شكٌُ ہَ رك عہٌق جب  ،راعٌ الصمٌف شكٌُ
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َ غف تھٌ آۓ كم تھمؿ جٌۓ
رّ ٹٌ کَ جین
عٌُذ نن غف كم غف ہَ دسکل تھمى نن ٌُۓ
ؔ
ُ
خنت اسَ ملٍ صل  ،عو ٓس ہر آف شكٌُ
٭٭٭٭٭
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ش بیر

تیري م طللمٌ ٓس ٌُ دشر نن غف ہلییگٌ

شبیر تیري م طللمٌ ٓس ٌُ دشر نن غف ہلییگٌ
َ شكییگٌ
أسٌف نل آخس أسٌق ہَ یبھر تھٌ ْچھ
ع ٹٌس شٌ تھٌتٍ ْچھڑا ہَ کنلق ضف نن کير ہل سركش کٍ
كعذم تھٌ ظکنبن سَ ٌُتٍ كم تھر کَ اتھٌ آییگٌ
سج ر ھج کَ جً ركلہٌ شف میك اؽ ضمش ہلا ركلہٌ آٌُ
عو رُکي کَ ىعو ركلہٌ کٌ رؿ تھٌـ کَ شم جٌییگٌ

ُ
َ سَ
اس ٌُة سَ نلغھم نل آخس تیزم صل ٕکٌى شین

ُ
کس طرد صلاق کٍ منت کل کٌُذھَ نن اتھٌ ىییگٌ

َ كاى مٌشا گ ٹٌ
سركش نَ کہٌ اً ٌُنل تیرا كم غھم لن
ینہٌ سَ لجذ میك كم تیرا مؼصلـ ٔشر ضمییگٌ
م
جٌنَ ہیك عو ریك ك ٹـ میك کہراـ خسـ میك ٓسٌُ ہَ
ضینب سَ جذا ہل کس تھٌتٍ تھر للث کَ نن آییگٌ
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خیرُـ نَ عو سَ شك کَ کہٌ يرضٌ ہَ جذا کٍ سر ہل قذا
اب سجذمء آخس میك عو کٌ سر یق سَ جذا ہلییگٌ
شك کس نن ظکنبن کہتٌ تھٌ کٍ للث کَ ٌٌُُ آلگَ
َ نن تیرً ضمییگٌ
اب شات کل شف میك کلف تھً شین
اس خصف ك ٕکٌء کٍ ىجلس میك ٔشربػ ہَ ىتٍ قٌطمه
ُ
ریتٌ ہَ رعٌء ضہرا اشکل صل عو نن شذا شكییگٌ
ؔ نن دسیتٌ راعٌ کٌ اعجٌض تہیك نل تھر ک ٹٌ ہَ
عٌُذ
اُؾ آ ٔسمق کَ ُذلَ میك خنت نل شكض خصا ٌُییگٌ
*****
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َ کہٌق
شبیر زھلُرنَ شہیك ّ ٹٌشً گن

َ کہٌق
شبیر زھلُرنَ شہیك ّ ٹٌشً گن
آیکھمق سَ میرً کس طرد اكغھـ ہلا عہٌق
ج ٹذش کَہیك نلاسَ  ،نن ضینب کَ جٌۓ ہیك
کٌُذھَ نن شٌم غلف ك دمحم کل ىۓ ہیك
َ شٌف سَ کس ري ّ ٹٌش جٌق
مٌملق نن ا ین
َ
ركلہٌ کَ سر نن شٌري کٌ غہرا سجٌِی ٹگ
ُ
َ
قٌطف سَ صلٓسك کٌ تھٌ ىعو اتھٌِی ٹگ
َ سب تیر اكش صلاق
اؽ اُؾ کس کَ جـ ٔس
شٌنَ ک ٹٌ کَ تھٌتٍ صل ٓشٌُ ہَ تہر ٓس
شبیر نللَ آم کَ نلتٍ میري کير
َ تھً لسکس کٌ اب ٔسٌق
ع ٹٌس ركق کس
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هٹ جٌّ ٹگٍ صلاتٍ ہف سکـ ٌضطفٌ
ضمجٌ نن تھٌ دصیق نَ نن كقُ آییگٌ
ک
َ ىؿ کَ ھنجلٕگٌ میك س ٹٌق
َ سَ ا ین
شین
اصغر کَ صلق کٌ م طرم ضمیك ٓس تہیك گسا
عو نَ كیر نن اشکلق کٌ رشٌُ تہٌ رٌُ
َ این طٌش میك رش ٓس کھڑي ہَ مٌق
كم دسک
آٌُ ج ٹٌؿ خیمن کٍ جٌٍّ صل کٍ ن طر
َ ُذ شیر
َ جًِی ٹگ
اب میرً نعذ خیم
غ
ٹ
ّ
ھ
ٹ
ّ
ی
ی
َ سر سَ جٌرشیك شك گٍ یی ٹٌق
گ
نللَ دصیق يرضٌ صؼ ہَ نل سر قذا
ُ
َ
اهت کٌ ریق آح کسكٕگٌ میك سب اراء

آیکھمق سَ خیرّ ٹـ کَ آ ٔسمق ہلۓ شكاق
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ضینب کٍ دشف ٓس کبھٌ ضمکھٌ ت ہیك شہٌ
ُ
گھر دضکٌ شٌشا لِ گ ٹٌ ک ٹٌ اشکٍ ضُذگٍ
َ ل ٹٌ عہٌق
اؽ رك تہر میك ک ٹٌ ہلا کیس
ٓسہٌف ریك

کٍ

مٌتف کٍ گل ْج

ٌُر

ہنیضو

رىّ ٹگٍ

آُکي صل آ ٔسمق تہٌّ ٹگٍ

َ کہٌق
رؿ زھلُرٌُ ہَ آح كم مللٍ گن
عٌلٍ قذش ہیك آة ٌُ ٓسہٌف ریق ہیك
تھر كم اٌُ کٍ شٌف میك نن شیػ ریق ہیك
َ كہیك گزشً ہلً ضمٌق
آیکھم میك تھر گن
ؔ غف دصیق نل ایتٌ ہَ ّ ٹذگٍ
عٌُذ
اشؾ غف دصیق سَ ْحسٌ ہَ ضُذگٍ
َ نن ریکھٌ دسیتٌ شٌق
عٌلٍ قذش کٍ ہمن
٭٭٭٭٭
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شبیر کل اؽ ُـ کٍ شاجت ہٌ تہیك ملتٌ

شبیر کل اؽ ُـ کٍ شاجت ہٌ تہیك ملتٌ
ُ
م
ىضمق کل اتھٌنَ سَ فرػت ہٌ تہیك لتٌ
رشٌُ کٍ ٓساتٍ ہَ  ،شبیر کٌ تھٌتٍ ہَ
َ
َ ًسکٍ  ،راینلق میك رٌُتٍ ہَ
رك ہٌتي کن

ت
َ میك ہنح جٌنَ مہلت ہٌ تہیك ملتٌ
خیم
َ اکیر  ،ہَ ٌُة تہت ىعر
کنلق غھمص جل
ىعو ہَ کہٌق تیرا  ،کھٌٌُ ہَ ُذش تھمکس
کٍ سَ كم دمحم کٍ صلشت ہٌ ت ہیك ملتٌ

َ
مؼصلـ کل غھملَ سَ  ،ہٌتھمق نن ُذش ل ٹک
َ ىٌُٓ ،سؽیك میك لعینلق کَ
ٌُتٍ کَ لین
ُ
م
ْجلق سَ کسٌ رؿ میك القت ہٌ تہیك لتٌ
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کلٓس کٌ رھتٌ ّ ٹٌشٌ  ،حىنلش نلق

ہلییگٌ

نن شب کٍ ًسیت ہَ ،كعذم ہَ ص قٌعت کٌ
مؤمق نن کہیك أسٌ شضهت ہٌ تہیك ملتٌ
ُ
ج ٹذش کٌ رىشا ہلق  ،ضہراء کٌ ّ ٹٌشا ہلق
َ آٌُ ہلق
رط لکي کَ ًٌُُ ہَ ،اس كا س ط
ّ
م
ت
مہمٌق کل کہیك أسٌ عزت ہٌ ہیك لتٌ

ُذ طير نن کہ ٹٌ تھٌ  ،سركش کل نن غھمصكٕگٌ
سر کٌث کَ میك عو کٌ ،ضہراء کل شىلٕگٌ
ىچ َ
م
ت
َ كشٌُ ركلُ ہٌ ہیك لتٌ
رّ ٹٌ کٍ ھ
ضمشح تھٌ گہق میك تھٌ  ،اُذھیرا ضمق میك تھٌ
صلر ٌُغ کٌ مٌلٍ جب  ،نلق ش ْج ك ىحق میك تھٌ
ُ
م
سجذً سَ اتھٌنَ سر مہلت ہٌ تہیك لتٌ
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سر تھٌتٍ کٌ تیزً ٓس  ،اكش تہق ہل نَ جٌرش
ضینب کٍ ہر اؽ آم ٓسٓ ،شٌُ ہَ سر ٌض طر
ُ
م
نلق تھٌتٍ تہق میك نل القت ہٌ تہیك لتٌ
ن طركق میك طمٌٌُ ہَ  ،اكش رؿ میك ٔسٌٌُ ہَ
َ جذا سَ ک ٹٌ ،جب رؿ میك ِیبھٌٌُ
اب مٌ ُگ
رّ ٹٌ میك کہیك أسٌ دشرت ہٌ تہیك ملتٌ
عٌُذ نن اً ملىٌُ
اؽ ن طر کسیمٌٌُ ؔ ،
رُذاش رـ

ٓصع  ،ہَ عرض

عًمٌٌُ

یق تیري كىُّ کَ خنت ہٌ تہیك ملتٌ
٭٭٭٭٭
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ش بیر

ش بیر

کٍ

کٍ

عذاء تھٌ  ،اکیر سشا تھہر جٌ

عذاء تھٌ  ،اکیر سشا تھہر جٌ
تیري لَ للق میك ًُئیك  ،تھر ىزلَ ٔشر جٌ

َ آح ُؾ ہَ میك نَ ٓشھَ ٌُض اتھٌ کَ ٌُى
ْچھ
َ کس ضٌُق سَ  ،میرً گلعو و جگس جٌ
کہلق کیس
تیري جٌُذ سٌ نن صلشت کل ٓسس نن جٌلق ِی ٹٌ
میرً رؿ میك نل طمٌ جٌ  ،میري شكد میك آس جٌ
نل شنبن ٌضطفٌ ہَ  ،نل ٔسٌف يرٕضٌ ہَ
تہٌ ركنلق ہسی ٹٌق ہیك  ،تیرً شٌتي نل جذھر جٌ
َ لگٌ للق  ،تیري تھر ن طر اٌُشكق
َ تھر گل
ْچھ
َؔٓسي ن طر جٌ
کہیك رطمنلق کٍ ْچي کل نن لگ
َ آح ىچي سَ مٌٕگٌ  ،میرً شب نَ صؼ کٍ جٌطر
ْچھ
َ صؼ کَ ٌُـ ٓس جٌ
لل قذاء میك کس شہٌ ہلق ْ ،چھ
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اً اتھٌشم شٌؿ كالَ تیرا شب تیرا ىجٌلظ
تیرً شٌتي ہیك رعٌئیك  ،تیري مٌق کٍ نَ ز طر جٌ
ت
ٹ
ھ
َ گٍ ٓسغھٌ  ،تیري مٌق ٓشة ا گٍ
َ جب ل گ
ْچھ
َ ہلگٍ ک ٹٌ خیر جٌ
نل نل جـ ٔستگٌ ِی ٹٌ ْ ،چھ
صل گسكگَ ضضف کھٌ کس  ،نن اتھمگَ نعذ ِی ٹٌ
َ کچي آس جٌ
تیرً مٌق کَ ئیق ْچي ٓس  ،نن کس ّ ٹگ
َ کس کٍ آشضك میك  ،کو صلاق ٔشر تھٌ غھمٌُ
جین
َ ہیك  ،تیرً مٌرش ك ُذش جٌ
َ شم گن
اب ا ک ٹل
جذا كم جگو رکھٌۓ  ،عہٌق عو کٌ لعـ ضمٌُ
َ ٌُ يرار کس رً صل ہَ شٌم ْجر ك ٓس جٌ
ْچھ
ساکسم رعٌء ہَ شہیك عٌلٍ قذش ٌُقٍ
تہٌ ؔ
ُ
َ ہل ٕغیب اف ٓس نل قذاء نن جٌف کس جٌ
ْچھ
٭٭٭٭٭
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شبیر کٍ ىجلس میك آیکھمق سَ جً جٌۓ
شبیر کٍ ىجلس میك آیکھمق سَ جً جٌۓ
م
نن شیػ ہذي عو سَ ك ٹـ کل س ٹٌ جٌۓ
شبیر کٌ نن مٌتف شكتٍ ہلتٍ آ یکھمق کل
نن شیػ ہذي عو کٌ رُذاش کسا جٌۓ
اجمذ کَ نلاسَ ٓس  ،عو شكض کَ ّ ٹٌسَ ٓس
رك آ یکھمق سَ شك شك کس کلٓس کل ّ ٹٌ جٌۓ
اؽ نلش میك رھـ جٌۓ ،كم س ٹٌہٌ ک ٹٌُّ کٍ
جب ٌُـ دصیق ایق ج ٹذش کٌ لکھٌ جٌۓ
ُ
َ اس شٌ نع ىحشر کل
ہف تھمؿ تہیك ظکن
صل سر کل ک ٹٌ جٌۓ اكش ہف کل ْجٌ جٌۓ
نن نلغھم کساهت ک ٹٌ ہَ اشؾ غف عو کٍ

جٌگیر نن خنت کٍ تہو تہو کَ لٹا

جٌۓ
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مقنلؿ کساٌُ ہل مٌتف صل عو ریك کٌ
"ٌُس ٹذ الطہذاء" کٌ

يرّنه ٓشھٌ جٌۓ

َ
جب ّ ٹٌس کٍ ٌُئیك ہل جب سکس كقٌ ٕکل
ع ٹٌس سَ ص قٌ کٌ  ،ہٌ ٌُـ ل ٹٌ جٌۓ
َ ہٌ کٍ ظٌقُ ہَ
نن ركش ییمیر ٓس خش ھن
کٌُذھَ نن صلاق رلیر کٌ ىعو شکھٌ جٌۓ
نن کیسٌ ًسلمٌتٍ نن کیسٌ ہَ مہمٌتٍ
ّ
َ کل ٌُتٍ نن رٌُ جٌۓ
غي مٌم کَ ْج
َ آیکھمق کَ مز نلد ٓسارش ہل
جب شٌ من
کس طرد رؿ ضینب قٌنل میك شہٌ جٌۓ
ّ
کستٍ ہَ نعٌق ضینب اً امٌق جلٍ آل
صلق میرً ٓسارش کٍ گسرف سَ تہٌ جٌۓ
َ ٌٌُُ
َ نن شًییگٌ اب کلف ىچھ
شین
ضُذاق میك ظکنبن سَ ہرگص نن ج ٹٌ جٌۓ
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َ ہل شٌکس
ؔ
عو شیػ ہذي سركش جب شٌ من
شبیر کَ سجذً کٌ من طر ن طر آ جٌۓ
*****

5255

ش بیر ن َ

ش بیر ن َ

فرمٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ

فرمٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ
ير جٌۓ نن مٌق جٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ

َ جلتٌ ہلتٍ شیتٌ ٓس
گھمصً سَ گساِی ٹگ

ٓشییگٌ نن مٌق جٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ
َ ہلۓ ریکھم گٍ خنجر میري گسرف ٓس
جلن
كم كقُ اگس آٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ
َ سر
َ ّ ٹگ
َ تیري جٌرش تھركاِی ٹگ
للِی ٹگ
جب سر نن نن ہل شٌنن ضینب تہیك گھیراٌُ

َ
َ تھٌ جًِی ٹگ
ًس ٹذ تھٌ دمحم کٍ خیم

لِ جٌۓ نن سرمٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ
َ
سر کٌث کَ نن میرا تیزً نن خسھٌِی ٹگ
ہًشیر

کل طىچھٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ
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َ تھٌ نن ٌُلٍ ظکنبن کل
َ طمٌ ْج
مٌش ّ ٹگ
ع ٹٌس نن آ ٌٌُُ ضینب تہیك گھیراٌُ
نَ گلش ك کَق ىسَ و ٹذاق میك ٓشي ہلُگٍ
ہلگٌ نن کلتٍ شٌنن ضینب تہیك گھیراٌُ
نَ ٓسرم صل ریکھیگٌ تہ ٹٌ ت مہیك کلفَ میك
شكییگٌ نن مٌق جٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ
َ ہلۓ ضْجیریك جب شٌـ کَ ضُذاق میك
ت ہن
جٌییگٌ
َ
نَ ہلش ہلتٍ صلاہر شین

میرا جٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ
ُ
ہٌ رـ شذػت

جب شٌم نَ فرمٌٌُ ضینب تہیك گھیراٌُ
جب شٌـ کَ ضُذاق میك کٍ ريق شمبن کل
ؔتف
ییعٌـ ُذ

آٌُ

٭٭٭٭٭

ضینب تہیك گھیراٌُ
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شبیر نَ کسُـ میك گھر

شبیر نَ کسُـ میك گھر

اّ ٹٌ لٹایا ہَ

اّ ٹٌ لٹایا ہَ

جٌق رً کَ عو ریك نَ امّتُ کل ْجٌٌُ ہَ
ْچیق میك ک ٹٌ تھٌ صل ٌٌُُ سَ نلاسَ نَ
ُ
اس كعذً کل سركش نَ جٌق رً کَ یبھٌٌُ ہَ
ُ
مہمٌف ًُ کس نلق اخشً ہلً خیگـ میك
نَ خسـ ك ز طٌ عو کل اعذا نَ س ٹٌٌُ ہَ
جٌٌُ ہَ صلاق ِی ٹٌ سركش سَ كراع ہل کس
ک
ل
َ سَ اکیر
نج

ٌُنل نَ
ُ
ىعو تہیك اتھ ٹٌ ہَ ِی ٹٌ
اً ٌٌُُ

کل

کٌ صعیفٌ میك

علٍ آل

ینہٌ

تیرا

لگٌٌُ ہَ

جٌٌُ ہَ

ّ
عم
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نلق ٌُلٍ ظکنبن نَ وں سَ کہٌق شك کس
َ ُللال
ٌُتٍ ىچھ

نن آٌُ ہَ

رـ ہلینلق

َ ٌُضكق نَ رینل نَ رھلکَ سَ
جب کٌث ر ین
ع ٹٌس نَ ًظکیزم راینلق میك رٌٌُُ ہَ
غي مٌم کل غھملَ سَ و ٹذاف میك ىۓ شٌم
ٌُتٍ کَ غلض ٌُكؽ اصغر کل
ت
اً شٌم ْجػ ہنجل

َ
امذار کل ِین

جلٌمـ نن خنجر کل

ظٌلف

لگٌٌُ ہَ

کٍ

نَ

تھراٌُ

ہَ

شبیر کَ ىسَ ٓس کستٍ تھٌ نعٌق ضینب
ّ
َ تھراٌُ ہَ
رش رش ہمیك اً تھ ٹٌ سر ّ ٹگ
َ کشٌُ
ییمٌشي کٍ جٌلُ میك جکشً ہلۓ تھ
عٌُذ کل لعینل نَ کٌینلق نن

جًٌُ ہَ
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اعجٌض نن ریکھٌ ہیك م طللـ کٌ رّ ٹٌ میك
تیزً نن سر عو نَ فرآف س ٹٌٌُ ہَ
او ٹذ ہَ ٔس ایتٌ تھر

ریکھم

تیرا

شكضن

ُؔس نَ ٌٌُُ ہَ
سب کچي تیرً عذفَ میك ع ٹٌ
*****
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ش بیر ہَ

ینہٌ

میرا ع ٹٌس کہٌق ہیك

ش بیر ہ َ

ینہٌ

میرا ع ٹٌس کہٌق ہیك

رك ىکي کَ ٓسؽیك میك دمحم کٌ ٔسٌق ہیك
ہف رشر کہٌق کلتٍ ہر اؽ رطمق جٌق ہیك
ُ
اب ملت ہٌ ج ٹذش کَ رىشً کٍ امٌق ہیك
م
ك ٹـ کٍ كعٌكق میك نن ضہرا کٍ نعٌق ہیك
ش بیر ہ َ

ینہٌ

شبیر کٍ ینہٌتٍ

میرا ع ٹٌس کہٌق ہیك

نن

َ
ھ یس ن

ہیك سیمگس

اب کلتٍ غہٌشا تہیك قٌطف ہَ نن اکیر

ّ
َ سَ ٓسشیر
شیبھٌى تہیك جٌٌُ میرً ْج
ُ
ّ ٹٌسَ کٍ ٕگٌہلق میك ہر اؽ طهت رھلاق ہیك
ش بیر ہ َ

ینہٌ

میرا ع ٹٌس کہٌق ہیك
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َ ہیك لػیك ہٌتھمق میك ییعلق کل شیبھٌلَ
ٓش ھن
َ ہلنَ تھٌلَ
َ ہلنَ جلن
یبھر ہَ ٓس سن
م طللـ کٌ اب کلتٍ تہیك ہَ صل ْجٌ لَ
ُت
دس طهت ن طر ا ھتٌ ہَ خنجر ہَ س ٹٌق ہیك
ش بیر ہ َ

ینہٌ

میرا ع ٹٌس کہٌق ہیك

ٓسؽیك میك سیٌگٌشكق کَ عش ہَ میرا رلیر
خنجر

َ
لین

آٌُ

ہَ

ارھر

طير

سیمگس

ُ
شف میك ٕکـ آتٍ ہَ ارھر ضینب ٌض طر
خیملق میك یتٌ ضارنلق کٍ آم ك نعٌق ہیك
ش بیر ہ َ

ینہٌ

میرا ع ٹٌس کہٌق ہیك
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اُذاض

ّ
ٕصلش

میك جگو

گ ٹٌ

کضکٌ

ٌُ

نن رشر میرً ىؿ کل ٓشٌُ

گ ٹٌ

َ تھٌ نن ج ٹٌؿ آ
خنجر کَ ُل

کضکٌ

گ ٹٌ کضکٌ

م طللـ ضمنَ تہر نن دشرت ُگساق ہیك
ش بیر ہ َ

ینہٌ

میرا ع ٹٌس کہٌق ہیك

َ ہلۓ ہر طهت رھلاق ہیك
َ ہیك تھڑ کن
شعل
ضینب نن ٌغینت ہَ ق ٹٌهت کٌ طمٌ ہیك
کہتٌ ہَ ىجٌلظ میرً ٓسرً کٌ کہٌق ہیك
ہف ؼیرت ج ٹذش میري جٌرش نل ْجٌ لَ
ع ٹٌس اتھم

آؾ

َ
لگٍ جلن

َ
ہیك خیم
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تھر

ػیظ

فرٌُر

نن دصیق

گلہر

َ
نن غ ھ ن

ُذ اہلل ضمٌنَ

رکھٌل

کل

امذار کل آل

کٍ ہَ
ت
ھ
ینجٌ
آکَ

کل

ْجٌل

َ
َ ہلۓ شعل
رامق سَ ظکنبن کَ ہیك لین
ع ٹٌس اتھم

آؾ

َ
لگٍ جلن

َ
ہیك خیم

تف آل نل تھر ظلف کٍ ظٌقُ نن شہَگٍ
غ
َ گٍ
تف آل نل ضینب کٍ شرا ھق نن شک
تف

َگٍ
آل نل ییمٌش کٍ ًس ٹذ نن جل

َ
تف آل نل ییمٌش نن ٓسشی ٹگ

نن کلصً

َ
لگٍ جلن

َ
ہیك خیم

ع ٹٌس اتھم

آؾ
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ٓسغھٌ کٍ اتٍ ٓس ہَ اتھٌ ُؾ رؿ اکیر
َ اص غ ر
اكش ٌُة کٍ آغلش میكؔکمً گن
ش بیر

کٍ گسرف نن

جً

طير

کٌ خنجر

اب عٌُذ ییمٌش تھٌ شعللق میك گھرا ہیك
ع ٹٌس اتھم

آؾ

َ
لگٍ جلن

*****

َ
ہیك خیم
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شبیر ہَ ىجل ٌُر جذا اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ

شبیر ہَ ىجل ٌُر جذا اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
کـ ہلگٌ عہٌق میك دشر ّ ٹٌ اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
م
َگٍ
کـ آّ ٹگٍ خنت سَ ضہرا ك ٹـ میك نن من طر ر یکھ
ہَ طير کٌ خنجر عو کٌ گً اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
نن دشر تہیك نل تھر ک ٹٌ ہَ  ،اب اكش ق ٹٌهت ک ٹٌ ہلگٍ
کـ شبط یتٌ لِ جٌییگٌ اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ

َ کـ اس متٌ میك سب جٌُذ س ٹٌشً ن طجٌ کَ
مـ جٌِی ٹگ

َگٍ جٌؽ ص قٌ اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
نن جٌؽ ین
َ
گل آؿ یتٌ ّ ٹٌسَ ہٌ شہَ نن آح کٍ رّ ٹٌ کچي تھٌ کہ
ُ
کـ جٌؽ اصاییگٌ رشٌُ اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
ُ
ہٌق آل اتھم اً غف صلاشكق مٌتف سَ ہً رً رّ ٹٌ کل
ہر مؤمق کَ لٍ نن ہَ آم ك ٕکٌ اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
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کـ ایق دصق یق کس ركلہٌ جٌق صؼ نن کسٕگٌ ایتٌ قذا
ُ
ہل جٌّ ٹگٍ اؽ رلہق ینلم اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
ع ٹٌس علف

َ
لہراِی ٹگ

جب

ایتٌ علمیرراشي

کٌ

کـ ہلگٌ كقٌ کٌ سر اكْجٌ اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
َ گٍ جب ٓسغھٌ
ٕصلٓس یتٌ هٹ جٌّ ٹگٍ اکیر کل لگ
شبیر کٌ رؿ غھذ جٌییگٌ اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
َ ظٌلف
َ تھٌ جًِی ٹگ
گھر آؿ یتٌ کٌ للنَ گٌ  ،خیم
کـ تھٌتٍ تہق سَ ہلگٌ جذا اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
َ
َ طمٌ ْج
مٌش ّ ٹگ

ُذ اخیر
غ

َ ظکنبن کَ گلہر
للِی ٹگ

ھق جٌّ ٹگٍ کـ ضینب کٍ شرا اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ

َ دسیتٌ صلشت میك
شیػ الہذي مللٍ جللم یمٌ کـ ہل ُگ
َ کسُـ کٌ سجذم اؽ شات کٍ رّ ٹٌ کٍ ٌُقٍ ہَ
رکھًِی ٹگ
*****
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م
َ کل طمبھٌلل اً ضہراء
شبیر ہَ ك ٹـ میك ینہٌ ِین
م
َ کل طمبھٌلل اً ضہراء
شبیر ہَ ك ٹـ میك ینہٌ ِین
م طللـ ًسٌفر ّ ٹٌشٌ ہَ ٌُتٍ نل ًُ لل اً ضہراء
ُ
ُ
قٌطف کٍ اتھٌتٍ ىش اس نَ اكش غلف ك دمحم کل ىٌُ
َ نل تھٌمَ کير شف میك آٌُ
ع ٹٌس کَ ركنل ٌُضك کن
ُ
اؽ راغ اتھٌٌُ ا کیر کٌ اصغر کل لجذ میك رق ٹٌٌُ
َ سَ لگٌلل اً ضہراء
تھؾ ہٌش کَ ِیبھٌ ہَ شف میك ،شین
ینہٌتٍ میك ّ ٹکس کل شف میك ْچیق کٌ ضمٌنن ٌُر آٌُ
ٌٌُُ کَ كم کٌُرھَ ٌُر آنَ  ٌٌُُ ،کٌ و ٹٌٌُ ٌُر آٌُ
َ
كم مٌق کٌ کھًٌُ ٌُر آٌُ  ،شین
ُ
ب
َ کَ اتھٌنَ ٌُض س ھٌ  ،نن
ِین

ٌُر

آٌُ

سَ لگٌٌُ
ُ
ٌُض اتھٌلل اً ضہراء

5252

تیزم صل کسٌ نَ مٌشا ہیك نل مٌشا کسٌ نَ یبھر ہیك
ضضمٌ ہَ ُذف صلف تہ ٹٌ ہیك اكش طير نَ مٌشي تھمکس ہیك
َ نن سیمگس ِیبھٌ ہیك اكش جلؼ نن نلتھٌ خنجر ہیك
شین
َ کل ْجٌلل اً ضہراء
ہَ نلشٌ گو اجمذ نن غھري ِین
لل جلتٌ ضمیك نن سجذً میك شبیر کٌ سر اب غھک ٹٌ ہیك
ہَ

ج
ٹ
ٹ
ِ
دسؾ لنلق میك ُ سُ

آم اكش طير کٌ خنجر جل ٹٌ ہیك

َ ٌُضكق سَ تہت كم ىؿ ضمیك نن يرٌُ ہیك
ٌُى تھٌ جیس
َ کل
اب آخسي رـ نل ِین

گلري میك ُسالول

اً ضہراء

نلشٌؽ تہی ٹٌ جلذ کٍ صل ىجركـ کَق سَ ہَ كم ٔشر
ُ
صل خشھ ٹٌ یتٌ کَ کٌُذھلق ٓس سر اسکٌ خشھ ٹٌ تیزً ٓس
ُ
ّ ٹٌشٌ ہٌ اسَ مٌشا ریکھم تھٌ شٌقٍء کلٓس دضکٌ ُذش
َ
ہَ ىش رہکتٌ شیتٌ ٓس جٌرش نل ْچھٌلل اً ضہراء

5252

غ
ھ
یتٌ ہٌنَ
خیملق کل جًٌُ ضش للٌُ  ،ضینب کٍ شراء
کٌینلق نن جًٌُ عٌُذ کل اكش طمؼ ك شظق ہیك تہ ٹٌنَ
ّ
ہیك کٌف ظکنبن کَ ضضمٌ ،کلنلـ نَ رشً ہیك کھٌنَ

ّ
َ ْجلق کل ظٌلف سَ غھ ٹٌلل اً ضہراء
آغلش میك ا ین
ُ
ضہراء کٍ كیر ٓس مٌتف ہل اكش شٌف سَ مللٍ شللا نَ
ضہراء کٍ ؾر ْخ نعمیر کسً اكش ہف تھٌ ضٌُشت کل جٌنَ
ٹ ُ
ؔمٌ ہیك آنَ
َ رعٌء ہف آح دسٌ
ضہراء کٌ كس ٹلو ل ک
شیػ الہذي کَ شٌتي ہمیك شكضَ نن ًُلل اً ضہراء

٭٭٭٭٭
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ہَ كغیت

ٓسارش کٍ

اً

تہق

ضینب

ہَ كغیت

ٓسارش کٍ

اً

تہق

ضینب

َ گھر کٍ
سرـ شکھ ٹٌ لن

اً

تہق

ضینب

َ ٌُضكق کل کھم آٌُ
ا ین

ىش

كیر کھم ري ہَ اصغر کٍ

اً

َ
اب نن رّ ٹٌ میك ہف ہل ُگ

َ
َ نَ جذ سیف ہل ُگ
ْچھن

ت ف ہل

ّ
مٌشي م قذش کٍ

اً

اتھٌ

اکیر
تہق

تہق

ىٌُ
ضینب

ضینب

کیسٌ فرقُ نن آتٍ ہَ

ییغ سَ لل جذاتٍ ہَ

اب میرً دشف سَ سر کٍ

تہق

اً

ضینب
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ت ف نن
ہَ

میرا
فراقٍ

شًـ آخس
ٓسارش

کٍ

ضضف سَ صلش ہلق ىعر
اب

ضماشي

آخس

کٍ

اب جذا
اً

جٌلظ ك ٌُؾر
تہق

ضینب

تھٌـ لل تف شکٌب آ کس
اً

تہق

ضینب

م
جٌؿ ك ٹـ کٌ ریکھم گٍ

آکَ ىسَ سَ لینلگٍ

كم گھڑي ہلگٍ ىحشر کٍ

تہق

ینت ًضکـ

کسٌء أسٌ

ہلُگٍ ىخ ٹٌح

کٍ

جٌرش

َ جب
طير مٌشً طمٌ ْج
تف خیر

لی ٹٌ رخیر

کٍ

اً

كقُ ًضکـ تھٌ
اً

تہق

ضینب

آییگٌ
ضینب

َ جب
نلُذً کٌنلق سَ غھین
اً

تہق

ضینب

5252

ٌُر کسٌُ

جلق مٌق کٌ

غف غہـ ہلگٌ ضُذاق کٌ

ہف شینہى

ہل مٌرش کٍ

تہق

ٌُس شکھ ٹٌ

صؼ اراء کسٌُ ٕؾرت کٌ
میرً عٌُذ ٌض طر

ہلگٌ

شٌکس

الف

اً

اً

کٍ

شكظق

نلق ضٌُتٍ كم سركش کٍ

ضینب

امٌهت

تہق

کٌ

ضینب

لٍ شیػ الہذي سَ ظق
اً

تہق

ضینب

٭٭٭٭٭
Click Here To Audio Download
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شکس ٓسہٌف ہذي شکس تیرا شیػ ہذي
شکس ٓسہٌف ہذي شکس تیرا شیػ ہذي
آح صل ہف ہیك عزاراش عو کسب ك ًُ
کٌـ ٓسہٌف ریك مللٍ نَ ک ٹٌ ہَ أسٌ
ُ
غف سركش میك ہمیك عو نَ شىٌُ أسٌ

َ ہمیك مللٍ نَ کہٌق تہنجٌٌُ
ہف کہٌق تھ
ّ
َگٍ جٌگیر
جب ٓسہٌف ریك دس رؿ کٍ ین
ؔ
ُ
کٌـ آ ّ ٹگٍ اسٌ کل نن رعٌۓ شبیر
َ رـ ہلگٌ
آخسي ہلگٍ گھڑي جب کو گل
ؔجلذ اؽ آ ٔسمق کَ ُذلَ میك ہیك عو نَ ْحسٌ
َ نن دصیق ایق علٍ
نلش سَ لکھٌ ہَ شین
ٌُر کسنَ ہیك شذا ک ٹٌ ک ٹٌ ہمیك ري ہَ ع طٌء

5255

ّ
قٌطمن ضہراء کَ رؿ کٍ تھٌ ت و ٹٌ نن عزاء
ضہَ قشهت کو ہمیك آح ملٍ ہَ نن عزاء
آح مٌتف سَ ہمیك عرش ہًٌُ

ہلگٌ

كم ش قٌئیك عو م طللـ کَ گزشي رؿ ٓس
صلف کَ آ ٔسمق سَ شكنَ ہیك ٓشة کس یبھر
ُ
ّؔهت عٌضٌ کَ جٌطر ہَؔل ٹٌ گھر عو کٌ
ا
ُ
غف نن اسکٌ ہَ صل كعذً کل یبھٌنَ ٕکً
ركش ٓسرٔس میك ّ ٹٌشكق کل قذاء کس زاى
جلتٌ شیتٌ ننؔغھکٌ کسنَ رعٌء کٌ سجذم
سر شبیر تھٌ تیزً نن تہق ق ٹذي تھٌ
شٌتي ییمٌش کَ ٌُلق میك ٓشي تیڑي تھٌ
هٹ گ ٹٌ ؔکمر مگس ٌُقٍ شہٌ ر یق جذا

5255

لی ٹؾ ٌُ راعٌ اہلل ہر اؽ مؤمق نَ
کہو کَّؔ
ُ
تیرً فرمٌف عزاء کل ہَ اتھٌٌُ رؿ سَ
َ ُذاء
ٌُ دسی ٹٌ کٍ تیرً شٌتي شذا ر ّ ٹگ
ؔ صل ہزاشكق کف ہیك
شکس کَ سجذً ہل عٌُذ
ٌُر ٓسہٌف ہذي عو میك نن آ یکھیك تف ہیك
م
ہَ رعٌء طمؿ ہل نن مللٍ هعـ کٍ ب قٌء
٭٭٭٭٭
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ہٌۓ
طير

اتیر

دشف

اطہر

آۓ

ییمیر

ضینب

آتٍ

نلتھٌ
ہٌۓ

صلف میك ٓس کس

ینہٌ
غھمى

جٌلٍ

خنجر
دسی ٹٌ

جٌؽ ہَ ٔشیر

كاۓ

ہٌتي میك لَ کس
كاۓ
ہر

ضم

ىحشر

ہٌۓ

دسی ٹٌ

كاۓ

َ
ریکھن

من طر

صلشت

رلیر

ہٌۓ

دسی ٹٌ

كاۓ

دصیق

َ
ریکھن

تھٌتٍ

ہٌۓ

ُ
ري نن رہٌتٍ

دسی ٹٌ

كاۓ

دصیق

ٌُؿ تھٌ اكش سر

ینت

ج ٹذش

دسی ٹٌ

كاۓ

دصیق

صلق میك ہلا ٓس

غھپ گ ٹٌ نن رش

دسی ٹٌ

دصیق

ہٌۓ

كاۓ

گلري تھٌ جٌلٍ

گھر تھٌ جٌلٍ

دسی ٹٌ

دصیق

ہٌۓ

كاۓ

کٌث ل ٹٌ سر

دصیق

دصیق

ہٌۓ
اصغر

دسی ٹٌ

دصیق

مٌتف

گھر گھر

ُ
جٌؽ اصا

کس

ىش کَ اكٓس

شكتٍ تھٌ کہو کس

كیر کَ اُذش

کس

گ ٹٌ

اصغر

5252
رخیر

ٌض طر

کہتٌ تھٌ شك کس
ہٌۓ

ظلف نن کس نل

شب سَ زش نل
دسی ٹٌ

دصیق

ٌٌُُ تہیك ہیك
ہٌۓ

ؔتٍ
ہر رـ یمٌ

كاۓ

دصیق

غھمص نن سر نل

ہٌۓ
رارا تہیك ہیك

دسی ٹٌ

طير

سیمگس

شم

دسی ٹٌ
نل نعٌتٍ

كاۓ

ٌٌُُ تہیك ہیك
كاۓ

دصیق

يرّنن

صلاتٍ

٭٭٭٭٭

ىخصلص کًـ 1437

غھیق نن گلہر

شضف

سشا

کس

میرً سر ٓس

کس کَ کہو کس
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عو کل ہَ حىنلب عذا ٌُ دصیق

عو کل ہَ حىنلب عذا ٌُ دصیق
آل

عزاراشك

کہل

ٌُ دصیق

آٔسمل ق کٌ کسنَ ہیك ٓسشٌ اراء

مٌتف شبیر میك ہَ جٌق قذا

م
ْحش رك خنت اً هعـ غہٌ

لٍ نن ہمٌشً ہیك عذا ٌُ دصیق

کسب ك ًُ شٌف رکھٌنَ عخب

ٕکً مذّنن سَ نن مٌم شجب
ہَ نن ص قٌعت کٍ صمر تھٌ عػب

ریق کل کس رً گٍ صل ضُذم دصیق

كعذمء ط قلٍ میك تھرا گھر رٌُ

َ سر رٌُ
عو نَ ص قٌعت کَ لین

ینہٌ شٌ اصغر تھٌ قذا کس رٌُ

تھٌ نن عخب صلعلو تیرا دصیق

5252

قٌطمه کَ ىؿ عرٍّ اللطق

تھمى تھً تیرا لٹا ہَ ضمق
ُ
گھر تیرا ٓسرٔس میك اخشا دصیق

َ
ٌُضكۓ شبیر کَ ٌُضك کن

ىش ٓسارش ہَ ٓشي فرش نن

عو نَ کہٌ تھٌتٍ کہٌق ہل میرً

گھیرً میك اعذا کَ ہَ ینہٌ دصیق

َ
َ کلتٍ کس شک
صیر تھً کیس
ُ
َ
ىش ٔشر کٍ كم اتھٌکس جل

َ
َ صلاق ىؿ کل ٓسغھٌ لگ
دس ک
ْچھکل مً کیسٌ نن عذمو دصیق

کٍ

گلر ہلتٍ جٌلٍ كم م طللـ کٍ

ب
كقُ ٓشا ْچي نن نن کیسٌ ک ھق

كیر

یتٌ اصغر

مؼصلـ

نلغھم نل جٌلُ عو معملـ کٍ

عؾر

ُ
ُلؾ ىصیك اتھٌٌُ شہٌ

تھٌـ جگس

آ ٔسمق

تہ ٹٌ شہٌ

َ كم
كیر میك کیس

َ
ط قـ ك صلاق ا ین

ل ٹ ای ا
ل ٹ ای ا

دصیق

شہٌ

کلم الف ْچي نن ہَ نلٌُ دصیق

5252

ُ
دشر اتھٌ غف سَ كعٌ تھر گتٌ

نلتھٌ غھري سر کل جذا کس گتٌ

کٌ یتٌ ضمیك كیر یتٌ ہـ گتٌ

ٓشتٍ تہت قٌطمه ضہرا دصیق

غيزرم نن شیػ ہذي تیر ہَ

عو کٍ صلسٌ مٌتف شبیر ہَ

معٌػ اسٌ میك تیري ب هصیر ہَ

ؔلٍ نن عذا ٌُ دصیق
رً نل جمٌ

٭٭٭٭٭
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َ شذا
عَو م طللـ کسب ك ًُء  ،تیرا مٌتف کس ّ ٹگ

َ شذا
عَو م طللـ کسب ك ًُء  ،تیرا مٌتف کس ّ ٹگ
رؿ میك آیکھمق میك ٔس ٹٌ تہیك ،اكش کچي تیرًغف کَ ضما
ٌُ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق
جٌہَ جیتٌ تھٌ نلنَ ًُء  ،آنَ ىکھم ٌغینت نل ک ٹٌ
غف ہل ک ٹٌ جب نن غف ہَ مً ،ى ركاء رشر کٍ اؽ ركاء
َ
َ
ضُذگٍ کٌ كطیُو شہَ  ،آخست کٌ سخیرم ین
تہیك غف میرً کٌـ آییگٌ  ،تہیك خنت میك تہنجٌییگٌ

ُ
ت
کبھٌ شبیر ہل رکي ضرام  ،أسٌ شب کل گلاشم نن ھٌ
ُ
َ
آح گھیرً ہلً ہیك اسَ  ،لَ کَ تیر ك تیر اصك ٹٌق
اً قلؾ کنلق نن نل گس ٓشا،ہٌنَ گھمصً سَ جب جٌؽ ٓس
ركش اجمذ کٌ ّ ٹٌشا گسا  ،عرش كجذت کٌ ٌُشا گسا

5222

خیرّ ٹـ نَ شك کس کہٌ  ،مللٍ شب کٍ ہَ اس میك شعٌء
ْحسمانَ گنہگٌشكق کل  ،آخسي کس لل سجذم اراء
نلعو گٌم یتٌ ہَ تہٌق  ،ک ٹذ خنجر نن ہلگٌ شكاق
شٌم كعذم نل کس لَ كقٌء  ،جذ کٍ اهت کٌ کس لَ تھً
َ
آم مللٍ نَ سجذم ک ٹٌ  ،ریق شٌشا اراء ہل گ ٹٌ
جـ گتٌ ہٌنَ نلتھٌ غھمشي ،کِ گ ٹٌ عو کٌ ضمکھٌ گً
ُ
َ م طہر غہٌ شیػ ریك
غف شبیر میك ٌُلی لیك  ،ا ُک
ؔ ز طٌء
َ نن شٌکس
صلش کھٌّ ٹگٍ جب کَ ع طٌء ْ ،حش ر ّ ٹگ
٭٭٭٭٭
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عو نَ شجٌتٍ شٌري کسب ك ًُ کَ یق میك

عو نَ شجٌتٍ شٌري کسب ك ًُ کَ یق میك
سركش کٍ شٌہزاري رلہق یتٌ ہَ شف میك

ایق دصق کٍ شٌري ہَ آح عو کَ گھر میك
من طمش صؼ تہٌ ہَ شٌري تھٌ ہل صمر میك
َ یق میك
َ ش بیر ِ ی ن
كعذم كقٌ کس ّ ٹگ
ركلہٌ کل تھٌ كغیت تھٌتٍ کَ شٌتي جٌٌُ
ًضکـ کٌ كقُ آۓ مللٍ کَ کٌـ آٌُ
نن قٌطمن کٌ جٌٌُ ٌُقٍ ہَ ینچیق میك
ركلہٌ کل جب كغیت ٌٌُُ کٍ ٌُر آتٍ
ج

یبھٌ شبیر کل رکھٌتٍ

َ
ٌُضك کٍ ا ین
ُ
ت
اُؾ ہلؽ سٌ ا ھٌ تھر قلب عو ضمق میك

5225

تھٌتٍ کٍ جب كغیت رکھًتٍ شٌم ریك کل
َ عو ریك ٍّ ضینب خصیك کل
َ لگ
ک ہن
ُ
َ ہف اخشً ہلۓ ضمق میك
شٌري شجٌِی ٹگ
مہ ٹذي ہَ اكش نن سرُّ کیسٌ ہلي نن شٌري
رلہق یتٌ ہَ ریکھم ٌُنل کٍ شٌہزاري
آۓ ہَ سب ٓساتٍ اس غف کٍ اْجمق
ًضکـ میك ہَ عركسٌ ؽجراۓ کسًُ میك
ایق دصق کٍ شٌري ہَ شٌٌُۓ كعٌ میك
ک ٹٌ رھلـ رھٌـ ہلتٍ ہلنَ اگس كطق میك
آتٍ عذاۓ ھـ مق رلہق کٌ ہٌتي غھمصا
اقسمس ٌُ ق ٹٌهت ضكظه کٌ شٌتي غھمصا
ہلنَ غہ ٹذ صؼ ٓس ركلہٌ جً ہَ شف میك
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غ
ركلہٌ نَ کھٌتٍ ٓسغھٌ ھلتٌ ہلا ہَ شنبن
مہ ٹذي نن ضمکي ٌُتٍ ینلم ہلتٍ ظکنبن
شٌري کٌ صلصا ہٌۓ ُذى گ ٹٌ کَق میك
صلق میك تہٌ ذکٌ ہَ کچي رٓس کٌ نن ركلہٌ
گھمصً سَ گس شہٌ ہَ کچي رٓس کٌ نن ركلہٌ
آقٌ کل تھر ٕکٌشا ظٌقُ تہیك ُذف میك
ركلہٌ کٍ ىش ٓس جب و ٹذاق میك آۓ سركش
ُ
َ اتھٌۓ سركش
ىعو صلاف کٌ ہَ کیس
ہر طهت صلق لگٌ ہَ ركلہٌ کَ تیرہق میك
م
مللٍ هعـ عو نَ جب نن ّ ٹٌق س ٹٌٌُ
ىجلس میك مؤمنلق نَ کہراـ ہَ ىجٌٌُ
غھٌٌُ دصیق کٌ غف ٓسہٌتٍ اْجمق میك

5225

ّ
ہر رؿ کٍ ہَ ت و ٹٌ ہر رؿ کٌ مذعٌ ہَ
َ ہر رـ تہٌ رعٌ ہَ
لٍ ٓس ُذتف ا ین
مللٍ کٍ ٌُ ق ٹٌهت صلشیل شہَ ضمق میك
٭٭٭٭٭
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عو كاى نَ فرمٌٌُ تہق ضینب نن گھیراٌُ
فرمٌٌُ

تہق ضینب نن گھیراٌُ

كقٌء ہل نَ کل ہَ كعذم

تہق ضینب نن گھیراٌُ

ُ
ِ
تہٌرش کٍ ہل تف یتٌ

نلاسٌ ہل

کٍ

خیر جب ق ٹـ کٍ شی ٹٌ

تہق ضینب نن گھیراٌُ

ق ٹٌهت کٍ گھڑي ہلگٍ

عخب ہلگٌ كم من طر تھٌ

قلؾ سَ صلف ٓسسَگٌ

تہق ضینب نن گھیراٌُ

تہٌ لکھٌ تھٌ قشهت میك

ؔعُرُّ میك
کو آۓ ملت

کس ىعو

تہق ضینب نن گھیراٌُ

عو كاى

ہمٌشا

رُکي

نَ

ییمیر
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تہق ہل اُؾ عٌٓس کٍ

ٌغینت کٍ ہل تف عٌري

ہٌ کسٌُ

تہق ضینب نن گھیراٌُ

تف ہٌ سب کٍ یگہ ٹٌق ہل

ْجٌٌُ میرً

عٌُذ کل

َ جب اعذاو
شرائیك غھین

تہق ضینب نن گھیراٌُ

نن قٌطف ہَ نن اکیر ہَ

نن ع ٹٌس رىكش ہَ

تھركشٌ شب ٓس ہٌ شکھ ٹٌ

تہق ضینب نن گھیراٌُ

ُ
ظکنبن شات کل اتھکس

َ زھلُرً اگس شكکس
ىچھ

طىچھٌکس ؔشًُ رّ ٹٌ

تہق ضینب نن گھیراٌُ

ہنیضو صیر

نل

*****
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َ
غہ ٹذ ہل گن

َ
غہ ٹذ ہل گن

اصغر

اصغر
ُ
اخش

ُ
اخش

گ ٹٌ غھمى

گ ٹٌ غھمى

اجـ نَ کس رٌُ جٌلٍ تھرا ہلا غھمى
َ
رؿ شٌُب ٓشّ ٹٌ تھٌ اب غھمىۓ کس
س
تھٌ اض طراب ً لسـ شكکٌ ہلا غھمى
َ غھملَ کل غھمص کس اصغر
لجذ میك آۓ تھ
نل ضلصلل نَ لجذ

کل ّ ٹٌ

رٌُ غھمى

ٌغینت شم گتٌ اصغر کٍ صلق شكى نَ کل
َ علٍ اصغر نن شم گ ٹٌ غھمى
نن شم گن
یمٌـ شات تھٌ ن طركق میك ق ٹـ کٌ من طر
سب رہف تھٌ کسٌ سَ نن کف شہٌ غھمى
َ اصغر
َ مٌق کَ ہٌتي شظق میك ّ ٹذھَ ٔس
تھ
شكى شہٌ تھٌ مگس مٌق کٍ مٌو ٹٌ غھمى
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ظکنبن کہتٌ تھٌ شك شك نن ظٌلملق للنل
ُ
َ ہلۓ رؿ کٌ تھٌ آسرا غھمى
اؽ ر کھ
َ ہیك قیض آیکھمق میك
لہل سَ اشؾ ییکن
ن طر صل آٌُ ہیك اصغر کٌ صلق تھرا غھمى
*****
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ؽجراۓ کسًُ میك اب عؾر کٍ گھڑي ہَ
ؽجراۓ کسًُ میك اب عؾر کٍ گھڑي ہَ
ضہراو کٌ ىزى ہَ اكش طير کٍ غھري ہَ

آغلش قٌطمه ٓس کنلق ْجل ٹٌق نن نلنَ
ٌُضكق کٌ ٌُى ِی ٹٌ جلتٌ ضمیك نن ٓشنَ
ضملو تہر کٌ ّ ٹٌشٌ اكش رھلة تھٌ کشي ہَ
فرآق کٍ ضمشئیك ہیك یکھري ہلتٍ ضمیك ٓس
عہرً لہل تھرً ہیك ضضمٌ ہَ یق کہیك ٓس
ضہرا و کٍ کہکسٌ سَ کسب ك ًُ سجٌ ہَ
رشٌُ

کٍ طهت ریکھٌ ع ٹٌس ٌُر آٌُ

کس ییکسٌ میك ریکھم تھٌتٍ ت مہٌشا آٌُ
نلٌُ ہَ ىچي نَ لسکس نلتٍ کير میري ہَ
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اتھٌشم شٌؿ كاى ن طركق میك تھر شہٌ ہَ
تیزً کَ شٌتي دضکٌ رؿ تھٌ ٕکـ گ ٹٌ ہَ
تیڑي میك نلق ٌغینت شبیر ٓس گسي ہَ
َ ہلۓ لنلق نَ ٌٌُُ کل ہَ ٕکٌشا
ضم کھ
َ کل رك غہٌشا
ضضمٌ ہلق اب نل آل ِین
سجذم ْجٌلق آخس ظٌقُ کہٌق میري ہَ
شٌۓ میك ینچیق کَ سجذم ْجٌ شہَ ہیك
اب آخسي رعٌء سَ اهت ْجٌ شہَ ہیك
ُ
اكش جـ شہٌ ہَ خنجر گسرف آس شہٌ ہَ
َ
نن شیػ ریك کٌ ٌُغ ؽخت ہنیضو مہک
گ
َ عزاء کٌ لصق نن شیػ ریك کَ رـ سَ
مہک
آٔسمق سَ شیػ ریك کَ رغلت ہري تھري ہَ
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مللٍ شہل شًهت شٌنَ میك ینچیق کَ
کسنَ شہل رعٌئیك صؼ میك نن يرر ك ضف کَ
غف صلاشكق کٍ ضٌُق ٓس ہر رـ رعٌء تہٌ ہَ
ظلهت میك كیر کٍ جب کلتٍ نن شٌتي ہلگٌ
ُ
شیػ الہذي کٌ اس رـ ہٌتھمق میك ہٌتي ہلگٌ
ؔلٍ ٓسہٌف ریك كلٍ ہَ
گھیرا نن اً جمٌ
*****
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عذا نن آتٍ تھٌ شف میك اً دصیق آل

عذا نن آتٍ تھٌ شف میك اً دصیق آل

کہٌق نن کھمنَ ہل یق میك اً دصیق آل

َ سَ میك لگٌللق سشا
تف کل شین

ایتٌ

آغلش میك غھ ٹٌ للق سشا

جٌؽ ٓس میك شراء ْچھٌ للق سشا

َ نن شُّ نن یق میك اً دصیق آل
خبھ

َ
کـ نل ٌٌُُ کَ کٌُذھَ ہلنَ تھ

شنبن و

َ
يرٕضٌ نن ضمنَ تھ

َ
ایتٌ مٌق سَ لنٹ کَ شكنَ تھ

َ آح ہل شف میك اً دصیق آل
ا ک ٹل

اتھٌتٍ شہتٌ تھٌ

رـ ًُئیك لیتٌ تھٌ

ٌُض

شٌشً

اكش ہر

َ ریتٌ تھٌ
خبھن

ہیك آح تیر ُذف میك اً دصیق آل

میك ت مہیك ّ ٹٌش سَ غھًتٍ تھٌ

َ ہٌتھم سَ میك کھًتٍ تھٌ
ا ین

شجت نل جلذ کَ تہ ٹٌتٍ تھٌ

نن ہلگٍ ىش کَق میك اً دصیق آل

کلتٍ کٌٌُ نن

5225
طير

َ
شین

لل

ضماش

ہلا

نلعو

ٌُش

ٌُش

ہلا

َ رہق میك اً دصیق آل
ہَ رشر ضم کھ

آم سجذً میك اب نل رلیر ہَ

اكش یق سَ جذا ہلا سر ہَ

رنلق عٌلف میك اُؾ ىحشر ہَ

ہَ آق ٹٌب گہق میك اً دصیق آل

ىش ٓس شكکَ کہو شہٌ ہَ تہق

ّ
ک
ش
میرً تھ ٹٌ نن رً کٍ میك َق

غھمص کس جٌؽ نن ت مہٌشا نن یق

نن جٌ شکلُگٍ كطق میك اً دصیق آل

میك لَ کس

اكِّ ٓس کہتٌ ہَ تہق ٌض طر

میرً تھٌتٍ کٌ سر ہَ تیزً ٓس

ہَ صلف اشؾ ئیق میك اً دصیق آل

ہٌنَ ضینب اشیر ہل کَ جلٍ

آتٍ

گلٍ

َ شك شہٌ ہَ ینت علٍ
سر کھل

ّ ٹذھَ ہیك ہٌتي شظق میك اً دصیق آل

دسؾ

نن

جلٌمـ

ىؿ شكمٌؿ ہٌتي

گٌم

ٌُضاش

یتٌ

نن

شٌـ کٍ

كاش

صل

ہلا
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ُ
ک
ک
ری ھتٌ ہَ تہق اراس ھڑي

آتٍ رشٌُش ظلف

کٍ صل گھڑي

ٓصُذ

مبن نن غھڑي

ہَ سر ت مہٌشا لگق میك اً دصیق آل

ّ
ت
غف کَ اٌُـ جب ھٌ آۓ دصیق

َ نلد ك غلُـ غھٌۓ دصیق
ا ٔس

شیػ رف شٌم کٍ ُذاۓ دصیق

ہل ہ ٹذ  ،س ٹذ  ،ت مق میك اً دصیق آل

ہل راكش

ضہراء ٓس

مٌشٌُ ہَ

مٌتف ك

غف

ٕغیب

ؔمٌ نن شیػ ریك سركش
اكش دسٌ

اب ؾر ْخ

یتٌ ك

ٕکٌشً غہر مذف میك اً دصیق آل

٭٭٭٭٭
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ظلف ك سیف کَ یق میك گلصاش ینچیق ہَ
ظلف ك سیف کَ یق میك گلصاش ینچیق ہَ
ُ
ق ٹذي ہَ آؿ اجمذ اخشا ہلا ضمق ہَ
میك گھرٌُش کل ل ٹٌٌُ

دس نَ شم جذا
ُ
تیزً نن سر اسٌ کٌ اعذا نَ ہَ خشھٌٌُ
ُ
ک
شیتٌ نن اسکٌ ىعو نَ غلش ك نَ َق ہَ
ّ
َ ہیك  ،ل ٹٌ گ ٹٌ ہَ ضنلش
ج ٹٌـ جـ جک
غ
ّ
رشكق سَ ٔست ضضمٌ اكش ھق جکٍ ہَ جٌرش

غہ ٹٌ ٕغیب میك اب نن ش ْج نن ىحق ہَ
ّ
َ کل لَ کس سجٌر جٌ شہَ ہیك
اؽ قٌ قل
پرُُُُُُ جٌش

شاشیل

ٓس كم زگٌگٌ شہَ ہیك

ب
ٹ
ھ
ت
غ
ی اكش ھمتٍ سٌ اؽ ہق ہَ
ہف شام مٌق
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اكینلق نن

َ سر
َ س ٹذاّ ٹٌق کھل
ْچھ

َ
ْچھ

شہٌ ہیك

فرٌُر کس
ُ
َ شك شہٌ كم اؽ شات کٍ رلہق ہَ
شٌتي ا ُک
کلتٍ تہیك صل

آ

ٓسٌُر

ہل

کس ییمٌش

کل

گ ٹٌ

گھر

شیبھٌلَ

ہر اؽ قذـ نن تھمکس اكش ٌُلق میك ہَ غھٌلَ
جکشً ہلۓ شظق میك ایق عو ضمق ہَ
ٔست خصیك نن کلتٍ تیزً لگٌ شہٌ ہَ
کلتٍ طمؼ کلتٍ تیڑي ى کس تہ ٹٌ شہٌ ہَ
َ تہیك كم ییمٌش دضبن یق ہَ
ک ٹٌ جٌ ین
غ

ھق نَ سَ ٌُلنلق کَ کٌنل سَ صلق شكاق ہَ

ُ
شدسٌش ٓس طمٌْجلق کَ ّ ٹـ کَ ٔسٌق ہَ
کلصً ہیك ظٌلملق کَ اكش تھمؿ شٌ ُذف ہَ

5222

سر ٓس تہیك شرائیك یکھرً ہلۓ ہَ گیسمق
رـ گھمث شہٌ ہَ  ،آیکھمق سَ تہو شہَ ہیك آٔسمق
ُ
ُ
چ
ل
ٌُضؽ کًینلق میك ا ھٌ ہلتٍ شظق ہَ
رّ ٹٌ کَ

ش ْج ك غف سَ آقٌ ہمیك ْجٌلل

اكش عق فرٍّ

َ شكضَ نن تف یال لل
ا ین

ؔمٌ کَ لٍ نن نن سحق ہَ
شٌـ ك سجر دسٌ
*****
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عٌضمش زھـ ذکٌ ہَ عخب غف کٌ ہَ طمٌق
عٌضمش زھـ ذکٌ ہَ عخب غف کٌ ہَ طمٌق
ِ
َ ّ یی ٹٌق
یبھٌ ہلتٍ ہَ جٌؽ نن سر ّ ٹگ
رانن نل تھٌ نن ٌُتٍ کٌ اؽ گھمِّ ُؾ تہیك
اكىر قٌطمه نن نن کیسٌ ہیك سجی ٹٌق
کلمن تھٌ ہَ ضٌُف نن خنجر تھٌ ہٌتي میك
َ ًسلمٌق ریکھیك ہیك کلفَ کَ میزٌُق
ا ٔس
ُ
ظ
لملق سیف کَ آگَ نن اػ ُؾ ضٌُق سَ کٍ
َ کو مٌملق جٌق
َ ہٌ جیس
َ تھٌ ا ٔس
َ تھٌ ْج
تھ
آغلش اف کل کس کٍ ملٍ کس کٍ ٓسینت

ّ
ک ٹٌ ٌُت ہل كم ْجلق کٍ ضینب ہل طق کٍ مٌق

َ لہل کٌ غف تہیك ٌُتٍ کٍ قکس ہَ
ا ین

ّ
َ ہیك ییف جٌق
كم ئیق رف کٍ ّ ٹٌس سَ ْج

5222

َ
ضضملق سَ دشف صلش ہَ شٌنَ تھٌ کِ گن
ًسؾ ظکنبن غھذ گتٌ تیركق سَ ٌُ گہٌق
اتھٌشم شٌؿ كاى ہَ ٌؾركػ کٌشضاش
َ ٌُنَ ہلً س ٹٌق
ظٌلف کھڑا ہَ شٌ من
مٌق ٌُة کٌ ہَ لخت جگس جٌف ٌضطفٌ
َ ٓسغھٌ کہٌق کہٌق
َ گٍ ریکھین
جٌ کس لگ
َ ہٌتھمق نن آٌُ ہَ
رك گھمِّ ٌُتٍ کَ لین
اصغر علٍ نل ظٌلملق ْخ ّن ہَ نَ ضٌُق
اً ظٌلملق ّ ٹٌل کذھر میرا جٌُذ ہَ
َ ىؿ کٍ زھلُرً کہٌق کہٌق
مٌق كیر ا ین
ػنچیك تہیك ضمق میك نن

کل ٹٌق ٌُ نلء گل

َ ینہٌ ہیك ٌُع ٹٌق
سب لٹُُُُ گ ٹٌ شٌ من

م
َ کبھٌ خیمن گٌم کل
َ تھ
ك ٹـ کل ریکھن

ظلف ك سیف کٍ رھلة میك يرغھٌٌُ گلس ٹٌق
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شذػت ہلً دصیق خسـ سَ ٕعذ مًؿ
َ میك اہـ ینت کَ ىحشر کٌ ہَ طمٌق
خیم
آل دصیق آل

ت مہٌشا

ہَ

این طٌش

کٍ سَ ٓشة شہٌ ہَ اً ِی ٹٌ ت مہٌشي مٌق
ٌُگہٌق غھٌٌُ غف کٌ اُذھیرا ہر اُؾ طرػ
ؔض سر تھٌ شٌم کٌ تیزً نن آكٓصاق
ٓسكا
*****
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عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ
عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

ُ
رکي رشر کٌ سب جٌؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

تھٌتٍ کَ ىسَ ٓس شكتٍ ہلتٍ آتٍ

تھ ٹٌ اتھم

تھ ٹٌ کہتٌ

َ ہیك ٌُؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ
صلق میك ش ُگ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

م
ك ٹـ میك ضمۓ ہل تف گسـ شیتٌ ٓس

فرآف ٓشھ ٹٌ ہَ نلؽ س ٹٌق نن سر

اكش ىش ہَ ٌُمٌؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

ہلتٍ آتٍ

کَق یمکل

َ تہیك ریتٌ نلق نَ ريق یمکل
ش ہن

اً قٌطمه کَ ىؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

ریکھم ظکنبن ہَ ٓسؽیك میك اعذاء کَ

َ كم مؼصلـ کھٌ کھٌ کَ
شكتٍ طمٌ ْج

ضضمٌ ہیك اس کَ گٌؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

َ نن اب کس کَ رخیر نن ضمّ ٹگٍ
شین

کس سَلنٹ کس نن اً تھٌتٍ تھٌتٍ شكّ ٹگٍ

ریکھم نل اس کٌ جٌؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

جٌرش اگس ہلتٍ

ریتٌ
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َ شٌشً
َ جل
جٌکس کہٌق ِیبھیك خیم

َ مٌشً
اب کلف ٌُتٍ رً ص قٌ گن

شكنَ ہیك سب اط قٌؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

ّ
َ رشً  ،للتٍ گتٌ جٌرش
مٌشً گن

ًس ٹذ جً

َ گلہر
َ گن
زالٍ  ،غھین

للٌُ گ ٹٌ سب مٌؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

َ تھ ٹٌ
ہَ اُؾ شسٌ میك ٌُشم گل

َ تھ ٹٌ
عٌُذ اشیركق کل لَ کس جل

ق ٹذي ہلتٍ ہَ آؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

ٌُقٍ شذا مللٍ

قٌتف ہَ جب ُؾ نن اشض ك طمٌ مللٍ

َ شٌؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ
نن رف مہین

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

مللٍ کٍ مذجت ہل اكش ہل غف سركش

كیر دسٌمٌ میك ریکھیك ملؾ آ کس

جب ٌُموء اغمٌؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

عٌضمش کٌ اصلاؿ ضینب س ٹٌتٍ ہَ

ٓسہٌف ریك

شہ ٹٌ

*****
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ُ
عٌضمش کل دس کٌ جلؼ ک ٹٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
ُ
عٌضمش کل دس کٌ جلؼ ک ٹٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
ُ
َ ک ٹٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
اشًـ کل ضُذم دسن

َ ہَ نن شنبن ضتٍ
نن ہف سَ نن نلغھم اہـ عہٌق کس کَ لین
ُ
َ ىحنلب جذا ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
شكۓ ہَ دس
ّ
َ
َ كطق سَ صؼ کَ لین
َ شٌتي ا ین
َ صلاق نلصھَ ْج
صل ل ٹ ک
ُ
ُ
اخشً ہلۓ یق میك آٌُ تھٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
َ سیف ٓسرٔس میك شكض عٌضمشا
گھر اّ ٹٌ ُلٹا کَ غہک
ُ
َ تھً ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
اهت کٌ ک ٹٌ ہَ دسن
ّ
َ غھملَ سَ امٌـ طق ك ٔشر
َ دس
َ ىۓ تھ
ٌُتٍ کَ لین
ُ
ّ
ج
َ کَ لؼ نن تیر جً ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
دس ْج
َ قیضن
َ قذا رشٌُ نن ک ٹٌ دسن
َ ا ین
َ دس ن
ٌُضك کین
ُ
َ سب شكد كقٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
َ ہیك دس
ک ہن
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َ یق میك ہٌۓ سیف نَ ريق ك کَق اً اہـ عزاء
ِین
ُ
اؽ عرضن دضکٌ ىعو شہٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
سر کٌث کَ دس کٌ خنجر سَ نَ خسـ ك ز طٌ عٌضمش کَ رف
ُ
تیزً نن سر دضکٌ تھٌ شکھٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك

حىنلس ہلۓ صل عو کَ خسـ عٌضمش کَ رف اً اہـ عزا
ُ
ٓسرٔس میك دس کٌ خیمن جً ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
َ نن اشض ك طمٌ
صلراضم ٓسس سَ شكنَ ہیك معٌمش دس
ُ
صل ركنلق عہٌق کٌ مٌلؾ تھٌ ہف اسکٌ مٌتف کسنَ ہیك
*****
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َ گٌ
عٌضمش کل یتٌ کَ ّ ٹٌشك کٌ سر کن

َ گٌ
عٌضمش کل یتٌ کَ ّ ٹٌشك کٌ سر کن
َ گٌ
کسب ك ًُء کَ یق میك ج ٹذش کٌ گھر جل
ع ٹٌس سَ گسا جب ٌُتٍ نل شكنَ ج ٹذش
َ گٌ
فرمٌٌُ کسًُء میك ٌُتٍ نلق ہٌ تہ
َ جب تہر ٓس
َ جٌِی ٹگ
ع ٹٌس ٌُتٍ لین
ُ
ت
َ ًظکیزم ھٌ غھ ٹذً گٌ
َ ا ُک
شٌنَ ک یی ٹگ
َ ٓس اجمذ نَ نلسَ رً کس
شبیر کَ گل
ّ ٹًٌُ میرً

ّ
َ خنجر
ْج

َ گٌ
تہٌق جل

َ ہیك لٍ ٓس رعٌء ہَ جٌشي
سجذً میك عو ُغھک
َ گٌ
ضینب شیبھٌلل آ کس تھٌتٍ نن اب ْج
َ كعـ کٍ غہرت کٌُرھَ نن ہل یتٌ کَ
دس ک
ُ
َ تھرً گٌ
َ سر کل قٌُـ لین
تیزً نن ا شک
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شبیر کَ نن راعٌ شبیر کٍ رعٌء ہَ
َ گٌ
أسٌ صقنؼ مللٍ رّ ٹٌ میك کٍ مل
راٌُش اؽ قلؾ ٓس راٌُش نن ضمیك کَ
َ گٌ
عٌُذ مٌُگل گَ صل مل
شیػ الہذي سَؔ

*****
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عٌضمش کَ رف عو کل ک ٹٌ ک ٹٌ ن طر آٌُ ہَ
عٌضمش کَ رف عو کل ک ٹٌ ک ٹٌ ن طر آٌُ ہَ
ُ
ضہرا کٌ ضمق شٌشا اخشا ن طر

آٌُ ہَ

مہ ٹذي ہَ نن سرُّ ہَ کس طرد کٍ عرُّ ہَ
َ کٌ لہل سَ ٓس غہرا ن طر
رك لہ
شف کٌَّ اتھٌ شٌشا ع ٹٌس
غھ یییگٌ نن رشٌُ
آخس کل

َ
کن

ب قذٓس

کٍ آمذ ٓس
کل

جزنن ن طر

آٌُ ہَ

ہلتٍ

غ
ھلتٌ

ٓس

ص قٌ ن طر

آٌُ ہَ

رکھًٌُ ک ٹٌ رشر تھرا من طر
ُ
َ اسکٌ ىعو ن طر
ٌُى تھٌ دس

آٌُ ہَ

ٌُضك

ًظکیزم

جلتٌ ہلتٍ شیتٌ
نَ

آٌُ ہَ

تھییکٌ صل لہل عو نَ اقًؽ نَ غھ ٹً ہَ
اصغر کٌ عخب شّنن

اعلٍ ن طر آٌُ ہَ
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نَ شیر کٍ ٓسُّ نل مللٍ نَ ّ ٹٌ زالٍ

ّ
غ
َ کٌ ھمى ن طر آٌُ ہَ
ٓس آیکھمق میك ْج

َ
ک
ی
خ
َ سَ
ک ٹٌ ری ھتٌ ہَ من طر ضینب رش م
ّ
ىکھمق ہیك عذك  ،ینہٌ تھ ٹٌ ن طر

آٌُ ہَ

َ ٓس شکھ ٹٌ ہَ قذـ ظٌلف
شبیر کَ شین
رّ ٹٌ

ہلا

ٌُل سَ شنبن ن طر آٌُ ہَ

جلتٌ ہلتٍ شیتٌ ٓس سر عو نَ غھکٌٌُ ہَ

امّتُ

کٍ ص قٌعت کٌ سجذم ن طر آٌُ ہَ

َ غھکٌۓ سر ظٌلف نَ شکھٌ خنجر
مللٍ تھ
ّ ٹٌسَ کٌ گً یق سَ کی ٹٌ ن طر آٌُ ہَ
َ
جب کسنَ ہیك مٌتف ہف نل ِیش ن طر ا ین
م
هعـ کٌ عہرم ن طر
ملىٌُ

آٌُ

ہَ
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ُؔ
اس غف کٍ ع ٹٌرت کس نن جٌف کَ اً شٌکس
غف کؼبن

َُعامل

کٌ

*****

ق ٹلو ن طر

آٌُ ہَ

َ
َ ضمشح میك کسب ك ًُء کٌ بنضو ہَ
عٌضمش کَ ز ھلن
5222

َ
َ ضمشح میك کسب ك ًُء کٌ بنضو ہَ
عٌضمش کَ ز ھلن
نلُذً نلُذً کہتٌ ہَ صلف کٌ ٌُرؿ ٓسشٌ ہَ
ُ
شاح رىشا ٌُنل

کٌ كیر میك جٌکس ضمٌُ ہَ

اخشي اخشي گلري ہَ ضمٌُ ضمٌُ غھمى ہَ
ینہٌ لجذ میك اصغر ہَ گلر میك عو کٍ اکیر ہَ
ٌُشً تھٌ زكنَ جٌنَ ہیك جٌُذ تھٌ زكٌُ جٌٌُ ہَ
چیق تہیك ہَ ٌُنل کل جب سَ شذھٌشً ہیك اصغر
َ اشکلق میك غھمى گھممٌ جٌٌُ ہَ
مٌق کَ تہن
اشؾ تہیك نن آیکھمق میك صلف کٍ نلُذً ّ ٹکٍ ہَ
تھمکسیك شف کٍ کھٌ کھٌ کس ٌُة ٔشر ُؾ آٌُ ہَ
جٌؽ میك زكتٍ ہَ ضل لیك رشر سَ ٌض طر ہَ اکیر
صلق کٍ شكاتٍ کہتٌ ہَ ضضف جگس کٌ گہرا ہَ
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َ کٌ عٌلف ىش ہَ جلتٌ شیتٌ ٓس
ہٌۓ نن رك لہ
ُکشً ُکشً غہرا ہَ دشف تھٌ ٌُشا ٌُشا ہَ
ت
ھ
ی
نجٌ آتٍ ہَ
ّ ٹٌسَ حجٌ کل رشٌُ ٓس ٌُر
ًسؾ تھٌ زكتٍ جٌتٍ ہَ قلب تھٌ زكٌُ جٌٌُ ہَ

م
تھیڑ میك ىکھم ولصلق کٍ آکَ تہق نَ ك ٹـ میك

تھٌتٍ کٍ ضمکھٌ گسرف ٓس طير کٌ خنجر ریکھٌ ہَ
َ جب آنَ ہیك صؼ کَ س ٹٌہٌ و ٹذاق میك
صؼ کَ لین
َ تیركق کٍ شف میك ٌعلٍ ْچھ ٹٌ ہَ
غھٌلق میك جلن
ّ
ک
َ کل ہتٌ ہَ ٌُنل شك شك کس
رً کَ للشي ْج
شف میك نن جٌٌُ اً اصغر ملت کٌ تہرا ِیبھٌ ہَ
٭٭٭٭٭
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عٌضمش کَ ضمشح کچي نل ّ ٹٌ ک ٹٌ گزشي تھٌ ک ٹٌ ریکھٌ تھٌ

عٌضمش کَ ضمشح کچي نل ّ ٹٌ ک ٹٌ گزشي تھٌ ک ٹٌ ریکھٌ تھٌ

اشًـ نَ آصً كقُ میك جب شبیر کٌ رامق تھٌمٌ تھٌ
ُ
َ سركش ٌُ شٌتي میك شٌشا کنبن تھٌ
َ تھ
اس كقُ ا ک ٹل
ُ
دس سجذً میك یق سَ سر آسا كم سجذم کیسٌ سجذم تھٌ

جب كاريء عرُّ میك آ کس اجمذ کٌ گھراٌُ لٹٹا تھٌ
ُ
ت
اس كقُ ھٌ شكٌُ ُذعت تھٌ جب ّ ٹذ ہر اُؾ ٓس رشٌُ تھٌ
ک ٹٌ رّ ٹٌ مٌتف کستٍ تھٌ ٌُ جٌشكق طرػ

ص ُّٹایا

تھٌ
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َ میك
تھـ ٓسغھٌ کٌ جب کو نلٌُ تھٌ ہف سکـ یتٌ کَ شین
ُ
ت
ت
َ میك
اس كقُ یتٌ کٍ شكد ھٌ ک ٹٌ نَ ٌُب ہلتٍ ھٌ مذ ین
َ سركش ک ٹٌ گھٌل تہت ہٌ گہرا تھٌ
ک ٹٌ رؿ کل شیبھٌلَ تھ
ُ
َ
َ میك شبیر اتھٌ کس ىۓ تھ
جب ىعوء ركلہٌ خیم
َ
سر کٌ تھٌ ركلہق کٌ گھمیگھٹ ٌُ آیکھمق میك آٔسم آۓ تھ
َ سب کمًۓ ہلۓ ٌُ ٌُضم ٌُضم غہرا تھٌ
ک ٹٌ تھمؿ تھ

َ
َ تھ
جب طير نَ خنجر تھیرا تھٌ شبیر کَ لٍ ک ٹٌ ہلن
ُ
َ
َ تھ
ک ٹٌ رُذمء سركش میك اس رـ انلاش دمحم ملن
ُ
ک ٹٌ صلف ضمیك نَ ا گً تھٌ ک ٹٌ شُؿ قلؾ نَ ُذى تھٌ
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کیتٌ تھٌ سیف کٍ طًشیریك صل قلب جگس سَ گزشي تھیك
جب غلف ك دمحم کٍ ىصیك ضینب کٍ ن طر سَ گزشي تھیك

َ
ِ
ت
ب
ی
ت
ک ٹٌ سر کل غھکٌۓ ھٌ ھٌ ٌُ غ بط سَ یق میك شعضو ھٌ
َ نل کنلق کس ًسؾ شیبھٌلٍ تھٌ
ع ٹٌس کَ دس رـ ہٌتي کن
َ نن ن طر ک ٹٌ زالٍ تھٌ
ٓسٌُر ہلا تھٌ جب ٌُتٍ خیم
ک ٹٌ

تھر کَ ُِجُل ّو

تھییکٌ تھٌ جب ٔس میك شٌشا رشٌُ تھٌ

ّ
ت
ہ
َ کل یسٌ ک ٹٌ آتٍ ھٌ
ظٌلف نَ لگٌٌُ جب ٌُكؽ ْج
مؼصلـ نَ قٌُـ کل ایتٌ ک ٹٌ دسؾ ضٌُق رکھًتٍ تھٌ
سركش نَ صل ٌُتٍ مٌٕگٌ تھٌ نل کی ٹٌ ٌُتٍ مٌٕگٌ تھٌ
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ّ
َ
َ جٌنَ تھ
اؽ ٌُة سَ ْچھڑي ْجٌ کَ جب نلُذیك غھین
ُ
ّ
َ
اس كقُ غہ ٹذكق کَ ىسَ و ٹذاف میك ک ٹٌ تھرانَ تھ
ک ٹٌ طير لػیك کَ ہٌتھمق سَ نَ ٔس نَ طمٌْجٌ کھٌٌُ تھٌ

َ
َ تھ
َ شعللق میك سیف کَ جلن
جب آؿ دمحم کَ خیم
ّ
ک
ل
م
ت
ی
ی
َ
َ آ ھیك َ ے ھ
ک ٹٌ ّ ٹٌس رھؤكق کل شك کَ تھٌ ٌُ ْج
ییمٌش کل جب ہلش آٌُ تھٌ ک ٹٌ آ ٔسمق کلتٍ ییکٌ تھٌ
َ
َ تھ
اشٌُب خسـ ق ٹذي یق کس جب شٌـ کٍ جٌٍّ ٓش ھن
ُ
َ
َ
َ تھ
ک ٹٌ ایتٌ ّ ٹٌہٌ ٓس اس رـ ُا ُِیّا ہلل ٓش ھن
فرآف س ٹٌٌُ جب سر نَ نل کی ٹٌ اكْجٌ تیزم تھٌ

*****
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عٌضمش کٍ كم شات كم س ٹٌنَ کٌ عٌلف
عٌضمش کٍ كم شات كم س ٹٌنَ کٌ عٌلف
م طرت کٍ ضملسٌ میك فرشیلق کٌ كم مٌتف
ضمٌُ ہلا شف میك

اشذ اہلل

کٌ غیعف

اكش صلف میك زكٌُ ہلا اشًـ کٌ ٓسضف
ع ٹٌس

َ اہ ـ
ْچھ

كقٌ

َ
ٌُر کس ّ ٹگ

َ
ّ
ریکھٌ نن گتٌ ْجلق کٍ جب ٔضبن رہٌتٍ
ک
ل
َ گٍ ملصلق کٍ شكاتٍ
آ یکھمق میك ھیکن
َ اّ ٹٌ لہل کس رٌُ ٌُتٍ
ٌُتٍ کَ لین
ْچیق نن ظکنبن کَ قذا کس ري صلاتٍ
ع ٹٌس

َ اہ ـ
ْچھ

كقٌ

َ
ٌُر کس ّ ٹگ
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َ میك جذاتٍ
َ میك تھٌ ُللاش کَ قیص
قیص
رك ہٌتي جلٍ تھٌ کَ ٓساتٍ ن طر آتٍ
تھٌتٍ کٍ كعٌ ركش سَ ریکھٌ ک ٹٌ تھٌتٍ
كقٌ راش رکھٌتٍ

ک ٹٌ شٌف كقٌ نلنَ
ع ٹٌس

َ اہ ـ
ْچھ

كقٌ

َ
ٌُر کس ّ ٹگ

ٌُ کٌـ ہلتٍ رطمنلق کٍ کلسصیك ینہف
گسنَ نن رٌُ جٌؽ نن اشًـ کٌ ٓسضف
َ میك شہٌ رـ
جب ُؾ شہٌ جٌق دشف میك شین
شیتٌ نن رہل ٹٌ شہٌ اشًـ کٌ غیعف
ع ٹٌس

َ اہ ـ
ْچھ

كقٌ

َ
ٌُر کس ّ ٹگ

5222

رّ ٹٌ سَ گ ٹٌ شٌف كقٌلق کٍ رکھٌ کس
ٌُتٍ نن ّ ٹٌ تھی ٹؾ رٌُ مبن سَ لگٌ کس
گھمصً سَ گسا جٌؽ نن شٌنلق کل ک ٹٌکس
ضمٌُ تھٌ نل ضمتٍ ہلتٍ
ع ٹٌس

َ اہ ـ
ْچھ

ُمُل ِّتُُُُ
كقٌ

*****

کل ذگٌ کس

َ
ٌُر کس ّ ٹگ

5222

عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

َ
ک ٹٌ شٌف صیر شٌم ریك شف میك رکھٌِی ٹگ

ش بیر نل ہَ

ج ٹذش ص قذش کَ نلش ؽیق

َ ضہراء کَ رؿ کَ چیق
ٌٌُُ کٍ گلر میك ُل
ُ
َ
اتھٌِی ٹگ
َ
کیس
ظليراّ ٹٌق
رطمق کٍ
عٌضمش میك
جٌکف نَ جکف لکي

رٌُ

دصیق

گھر

ٌُتٍ سبھٌ

ینل

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

ل ٹکق یتٌ کٍ آؿ کل ٌُتٍ نن ر حْنل
ُ
َ
ظلف ك سیف کَ گھمِّ ہف اُکل ًُِی ٹگ
عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ
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َ ع ٹٌس تھٌ قذاء
ٌُضك ک ٹٌ کَ ہل گن
ُ
ُ
ل
َ رلہٌ ر ہق جذا
ہٌۓ سیف کو ہل گن
ُ
َ
کس صیر سَ دصیق اب ىصیك اتھٌِی ٹگ
عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

َ
ًسؾ ظکنبن رُکي کس سركش کٌ رؿ جل
َ
َ ُلمل
رً کَ ُذاء ع طش کٍ كم اکیر تھ
ّ ٹٌسَ

ىجٌہذكق

کل

عو

عٌضمش میك
اصغر

کلٓس
دصیق

َ
ًُِی ٹگ
گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

َ ٌُتٍ ک ٹٌ ظلب
کل ہٌتي میك لین

گسرف نن خسملو نَ شٌُذھٌ آم تیر ٍّ
َ
َ للث کس اب شٌم جٌِی ٹگ
َ میك کیس
خیم
عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ
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تھمکس لگٌتٍ طير نَ تھٌ دشر کٍ گھڑي
اقًؽ اكش ضمیك میك ہَ نن رُکي تھر تھري
جلتٌ ضمیك نن

شٌم

َ
اب سجذم ْجٌِی ٹگ

عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

ہَ ىش شُؿ ٓس گسي تیزً نن سر ُل ٹذ
اہـ خسـ کل ق ٹذ میك ہٌۓ ک ٹٌ ہَ ّ ٹذ
اكش

کی ٹٌ

ُ
رطو ٹٌف

َ
ریك عو کل س ٹٌِی ٹگ
دصیق

گھر

عٌضمش میك
ک
ھ
ینح ري ٕصلٓس کسًُ
ٓسہٌف ریك نَ

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

نلش دصیق کٍ ع ٹٌق صلشت میك تھٌُِجً
ُ
َ
َ تھمىِی ٹگ
کیس
اس عٌضؽ دصیق کل
عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ
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َ راعٌ صؼ شیػ ریق ہیك
میصلص ا ُک
َ خصیق ہیك
غف میك دصیق کَ شذا ش ہن
جٌق ضمض

م
َ
طرض میك ہمیك ك ٹـ س ٹٌِی ٹگ
عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

ٓشه کس اً مؤوتیك جلل عو کل صلاب ریك
لی ٹؾ کہو کَ آخست ایتٌ شیلاش لیك
َ
َ میك كم خنت رىِی ٹگ
اؽ اشؾ کَ عل
عٌضمش میك

دصیق

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

ٌُقٍ شہیك نن شیػ ریك ٌُ عٌقنت شذا
ُ
َُلد ك ٕکٌء سَ اف نن ہل ہف مؤوتیك قذاء
ن
ُ
َ
َ مٌتف اتھٌِی ٹگ
صؼ سَ رعٌء نن مٌ یگن
عٌضمش میك

دصیق

٭٭٭٭٭

گھر

اّ ٹٌ

َ
ل ٹٌِی ٹگ

5225

عٌضمشا کَ شكض ّ ٹٌ ہل گ ٹٌ ىحشر کسُـ میك
عٌضمشا کَ شكض ّ ٹٌ ہل گ ٹٌ ىحشر کسُـ میك
َ ٓس شٌم کَ جب جـ گ ٹٌ خنجر کسُـ میك
َ گل
ضم کھ

ُ
م
ت
ٹ
ك
کٌَّ ا ھٌ ـ کٍ ضمیك اكش قلؾ کل لسضم ہلا

گھمصً سَ دس كقُ گسا شبط ییمیر کسُـ میك
کلتٍ خیر کس رً جٌ کَ آل مذر کل اً ع ٹٌس
گھیرً ہلۓ شبیر کل ہَ شٌـ کٌ لسکس کسُـ میك
مٌتف سجر ك شٌـ کسك اكش رك ضہرا کل ٓسشٌ
َ ہٌ دس کٌ تھرا گي ش کسُـ میك
لٹُ گ ٹٌ شٌـ سَ تہل

مٌتف میك شبیر کَ ہف جٌف تھٌ رً ریك نل کف ہَ
ُ
مٌتف اس کٌ کسنَ ہیك شٌشً ییمیر کسُـ میك
كقُ ٓشً نل رطمق کل ٌُتٍ ًُۓ صل تھر تھٌ
ُ
ُ
َ نن ہل نیشر کس ـ میك
َ لین
نلُذ تھٌ ٌُتٍ ا شک

5225

ّ ٹٌسَ ہَ سب تیر ك صلاق اكش اط قٌؿ تھٌ ہیك ّ ٹٌسَ
جذ نل نن ہَ ّ ٹٌشٌ ہَ ینہٌ شٌ اصغر کسُـ میك
للث لل نَ َُکس سركش کل ضمش ہلا نن اعذا میك
ّ ٹٌضم کَ ص قٌ کَ گسً شٌنَ رك کِ کس کسُـ میك
تہر سَ آ کس سركش نَ ضینب سَ نن شك کَ کہٌ
َ ىچھکل ینہٌ میرً ٓسارش کسُـ میك
غھمص جل
ُ
ک
ل
غھمص کَ نل ّ ٹٌہٌ ر ہق شف کل جً نلق ٌُُذھَ َق
ش کسُـ میك
َ زكب گ ٹٌ رلیر بّ ر
صلف میك ا ین
َ نن شٌم ہذي
َ رُکي شک
تھٌـ کَ رؿ کل ِیبي گن
غ
ھ
ُ
تیزً سَ لتٌ صل ہلا شنبن و اکیر کس ـ میك
م
َ میك
ك ٹـ سَ لَ کس آۓ ىش صلاق جب خیم
كشۓ تہت سب اہـ خسـ رُکي نن من طر کسُـ میك
ھُک سر آۓ ن طر نل غھپ جٌۓ ضمشح تھٌ
طق کَ ُ ے
ُ
غ
سر سَ اتہیك س ٹذاینلق کَ ھق گتٌ جٌرش کسُـ میك

5222

َ تھٌ شٌشً لٹُ گ ٹٌ ضنلش ّ یینلق کٌ
َ خیم
جـ گن

َ س ٹذاینلق کَ کٌنلق سَ گلہر کسُـ میك
َ گن
غ ھین

َ
َ ہیك نن ہٌ عزاراش آس لین
َ ہٌ مؤمق ِیبھ
کین

ّ
َ کٍ لَ جٌٌُ ہَ اّ ٹٌ م قذش کسُـ میك
ری ک ھ ی ن
*****
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ع ٹٌس کہٌق ہل سشا تھٌتٍ کل شیبھٌلل
ع ٹٌس کہٌق ہل سشا تھٌتٍ کل شیبھٌلل
كقُ

ہَ

آل علمذاش

مذر

شیبھٌلل

ّ ٹٌسٌ ہَ ظکنبن نل ہَ ّ ٹٌشٌ علٍ اصغر
ضمکھٌ ہلتٍ ًظکیزم ہَ اً میرً ٓسارش
َ شضا تف کل تھً نن نل ّ ٹٌل
رً کیس
ہَ اشؾ شكاق آیکھمق سَ سركش کَ سراسر
اب کلف شیبھٌلَ گٌ
آل

سشا

تھٌتٍ

کل

علف  ،رلیر ج ٹذش
رىعو

نل

رىل

جٌنَ ہیك شضا لَ کَ جب ع ٹٌس تہر ٓس
َ نن ضمۓ خسـ تھر ًسؾ کل تھر کس
آِی ٹگ
شكنَ ہیك غہٌ

کلتٍ ظکنبن کل

ّ ٹٌل

5222

کچي غف تہیك ہَ شٌنل کٌ گسنَ ہیك صل کِ کس
َ ٔس ًسؾ کل تھر کس
غف نن ہَ نن تہنجٌ شک
ص قٌء ہیك گسً شف میك نن مللٍ کل ّ ٹٌل
تھٌتٍ کٍ عذا ظق کَ عو آۓ ہیك تہر ٓس
َ ہیك کير تھٌـ کس اً میرً ٓسارش
ک ہن
ہمٌشا

اب کلف غہٌشا ہَ

نن

ّ ٹٌل

ہَ ك قُ ٓشا تھٌتٍ ٓس کلتٍ تہیك ٌُكش
َ لگٌ جلٌمـ
جلن
اب تہر
ش ب ی ر نن

آل علمذاش کہٌق

ہل

ٓ س ش بیر

جذا
َ
لین

کَ

خن ج ر

اگس

ت ف ہل نَ

رىكش

ىعو ہَ ٓشا جٌؽ ٓس سر تیزً کَ اكٓس

ہلل

علمذاش

مذر

کل

میري

آل
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ؽخت کَ شہَ اكح ٓس شیػ الہذي سركش
جب ُؾ غف سركش شہَ اس عرش ك ضمیك ٓس
ہر رؿ کٍ رعٌء ہَ میرً مللٍ کٍ ب قٌء ہل
دشرت نن دسنبن کٍ ہَ ع ٹٌس رىكش
ہل شٌتي میك شیػ الہذي جب آلق میك رش ٓس
عذفَ میك ظکنبن کَ ہمیك جلذي ًُل
*****
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عرش نن خشھٌنَ كاى فرش نن گسا ہلا ہَ

عرش نن خشھٌنَ كاى فرش نن گسا ہلا ہَ
گلر قٌطمن تہیك ہیك نن ضمیق کسًُء

خیرّ ٹ ـ

شٌتي

َ جٌؽ
ا ین

کسًُء

ہیك

ىنَ

ضمُؿ کس دمحم نَ غف سَ آ ٔسمق ٓسشٌنَ
ُ
ٌ
ضط
آتٍ جب کَ اس میك نلنَ صلف آؿ فٌ ہیك
ُ
ّ
اـ شلمن کل ري صل شضمؿ نَ شیسٌ
کھملَ شكضً

عٌضمشم سرذ ہل گٍ نن متٌ

جٌّ ٹٌ کو س ْخ ّ ٹٌشٌ میرا لعـ ہل گ ٹٌ ہیك
ٌُضك کٌ ًُ ہَ كم شٌنل
ّ ٹٌش سَ دمحم

میك شہٌ ہَ كم

کو کٌُذھل نن خشھٌ ہَ كم

كم دصیق کسًُء میك ش ْج ك غف میك نی ٹلٍ ہیك

5222

َ کِ کَ
ًسؾ ہل گتٌ ُکشً ٌُ ،ضكق گس گن
ّ
آس نلتٍ ّ ٹٌضم کٍ ص قٌء جب تہیك آنَ
ٌُتٍ کَ تہٌنَ تھٌتٍ  ،تھٌتٍ نن قذاء ہلا ہَ
نل صلاق کٍ منت ہَ شٌم کٍ نن عرُّ ہَ
ُ
ّ
اس نن ّ ٹٌس کٍ شذت رك عہٌق کل خیرت ہَ
ُ
ٌُة نَ صلاق کٌ ىعو کٌُذھَ نن اتھٌ ل ٹٌ ہَ
 ،غھمى ہل گ ٹٌ جٌلٍ

ہَ حعنب كٓساتٍ
ُ
مٌق کٌ رؿ ٓشة اتھٌ عو کَ ہٌتي ہَ جٌلٍ

دضکٌ لعـ تیر کھٌ کَ اب لجذ میك ضم گ ٹٌ ہَ
ہَ گھڑي غہٌرت کٍ سجذم

ص قٌعت کٍ

ریق ٌضطفٌ نن اكش
َ
سر ک ٹٌ کَ ٌُ اُذ ُؾ ریق صؼ ْجٌ ل ٹٌ ہَ
مؤمنل

نن شضهت کٍ
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اً شیػ ریك سركش بنش ہَ ہر اؽ رؿ ٓس
اُؾ آم

کٌ نغرم كم دصیق کَ غف ٓس

َ نلنَ نن ظکھٌ رٌُ ہَ
سجذم ہف ْجٌنَ کیس
َ تیري
ہف تھٌ نل كىُّ کٍ متٌ سَ ین
کنلق نن عو نن ہف شكنَ  ،نلنَ ہٌ نن نعهت ري
ُؔ ٌُدصیق کٍ عذا ہَ
ہر گھڑي رعٌء نن عٌُذ

٭٭٭٭٭
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عزارشك ٕکٌء کس لل مذّنن

کَ ًسٌفر کٌ

عزارشك ٕکٌء کس لل مذّنن

کَ ًسٌفر کٌ

نن غف اہـ عزاء کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
گنہگٌشك ق کٌ ضار آخست ّ ٹذھلانَ آٌُ صل
ُ
كطق سَ ركش  ،میزؿ ٓس ہمیك تہجٌنَ آٌُ صل
نن غف صنخ ك ًسٌء کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
ُ
م
ُ
صمر کٍ ر کي تھري شكرار ظق لل عو هعـ سَ
َ کق ًضکللق سَ شٌم ریك گزشً
تہٌ ّ ٹًِی ٹگ
ن طٌشم

جٌْجٌ

کس

لل

مذّنن کَ ًسٌفر کٌ

غف شبط ییمیر میك ٕکٌء ہَ عٌسري ُذتیر
َ جٌگیر
ہر اؽ آٔسمق کَ ُ ،ذلَ آتي خنت کٍ مل
ُ
شذا سخس عزاء کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
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عخب ینلٓس شبیري ہَ راعٌء دسیتٌ میك
اگس جٌق تھٌ قذاء ہل اف نن کف ہَ جٌق ّ ٹٌشي میك
اتہیك ٓسعو اراء کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
ٍٓ ہَ اً مللٍ
دصیق ایق علٍ سَ آُکل فرت ٰ

للٍٓ سَ رك غھیکٌشا
ًسٌفر  ،عٌغیلق کل اس ھن ٰ

ہمیك نلعو ع طٌء کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
ُ
مذّنن کَ ًسٌفر کٍ قذش اهت نَ نن جٌتٍ
ُ
شکھٌ عو شكض سَ ّ ٹٌشٌ  ،عػب کٍ اشکٍ مہمٌتٍ
نن غف ہر اؽ جگو کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
نن اکیر ہَ نن اصغر ہَ  ،نن اب ٌُضكنَ سركش ہَ
كقٌء کٌ سر ُل ٹذ کس کَ خسي ضمٌُ ضمیك ٓس ہَ
نن غف اہـ كقٌء کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
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َ نلق مللٍ
َ تھ
یتٌ کٍ كیر ٓس ہل کَ كراع کہن
ُ
َ اهت کَ نلسَ کٍ شذا ہَ قکس اً ٌٌُُ
ىچھ
كراع کٌ غف شذا کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
نلاسَ کَ صمر کٌ کس رٌُ ٌٌُُ نَ نلق نلعو
ُ
عہٌق خنجر تھرٕگٌ ٌُشہٌ اس جٌ رٌُ نلعو
نن مٌتف ٌُشہٌ کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
ُ
تھٌ ضمؼ كالہٌنن ً ،سجذ اعظف کل اس رف کٌ
اً آقٌ شیػ ریك مللٍ ہلا کسُـ میك صل سجذم
كہٌ سجذم اراء کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
ٌکس کل شذا آقٌ
َ اس غف میك شؔ
ػتٌ کس رْجین
ُ
ٓشي شاجت سَ نن لو ٹٌ صمر کِ جٌییگٌ اسکٌ
الف میك نی ٹلٍ کس لل مذّنن کَ ًسٌفر کٌ
*****
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عزاراشكق سركش کٌ مٌتف کسیك نل عٌلف کَ ٓسكش کٌ مٌتف کسیك

عزاراشكق سركش کٌ مٌتف کسیك رك عٌلف کَ ٓسكش کٌ مٌتف کسیك
صل تھمى تہیك ضٓس خنجر ہمیك  ،كم شٌ نع ىحشر کٌ مٌتف کسیك
دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ

ُ
یتٌ آۓ اكصھَ ہلۓ سر میك رھلؿ ٕ ،عذ خصف ہَسر کل کھملَ ینلؿ
ُ
نن ىجلس میك ہیك ینچیق جللم گس  ،اتھم جٌف ج ٹذش کٌ مٌتف کسیك
دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ
گ ٹٌم ْحسمانَ گ ٹٌم گٌشكق کَ  ،سرػ کل ٓشھٌنَ عزاراشك کَ
صل عو شكض سَ تھمکٌ ّ ٹٌشٌ

شہٌ  ،كم کضبن خنجر کٌ مٌتف کسیك

دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ
صل ریکھٌ خسي ہَ ضمیك ٓس گسا  ،کير تھٌـ لٍ عو نَ اكش نلق کہٌق
َ ٓسارش کٌ مٌتف کسیك
ْچھٌل صػ خصف اہـ خسـ  ،ہف ا ین
دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ

5222

غھذي ًسؾ شٌنَ ہلۓ ہیك قلف  ّ ،ٹذھَ آس کس سَ ہیك ّ ٹٌسَ خسـ
کسیك ٌُر ّ ٹٌضمق کٍ ٔضبن لتٌ  ،خسي

رىكش کٌ مٌتف کسیك

دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ
س ٹٌق کھٌۓ ضمٌُ ہَ لخت جگس  ،سرہٌنَ ٔشر کَ ہَ ِیبھٌ ُذش
ُ
کسك ٌُر اس عٌلف ٓصع کل  ،عزاراشك اکیر کٌ مٌتف کسیك
دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ
صل غھملَ سَ مٌرش کٍ آغلش سَ  ،جً شف کل ہٌتھمق نن شبیر کَ
َ آب کَ ُذلَ تیر مً  ،كم نَ شیر اصغر کٌ مٌتف کسیك
دس
دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ
كم مؼصلـ دضکٌ گبن تھٌ کلتٍ  ،ھیسٌ کٌ ُذؿ تیر تھٌ ہَ کبھٌ
ُ
صل ینہٌ لجذ میك شًٌُ گ ٹٌ  ،ہف اس جٌف مٌرش کٌ مٌتف کسیك
دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ

5222

شراء لِ جکٍ ق ٹذ ہل کس جلٍ  ،نن عرُّ میك شاجت نیشر ہلتٍ
َ ریکھٌ ک ٹٌ ہَ دس نَ كم صلاہر کٌ مٌتف کسیك
گً تھٌتٍ کٌ کین
دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ
غف رك عہٌق سَ ہیك آضار ہف  ،نن ىحشر کٌ غف ہَ نن رّ ٹٌ کٌ غف
ؔ ہمیك  ،کو شٌقٍ کلٓس کٌ مٌتف کسیك
َ شٌکس
كم شیراب کس ر ّ ٹگ
دصیق دصیق دصیق دصیق دسی ٹٌ

*****
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َ ینہٌتٍ تھٌ
عؾر عٌضمش تھٌ شبیر تھ
َ ینہٌتٍ تھٌ
عؾر عٌضمش تھٌ شبیر تھ

مٌم ضہرا نن گھ ٹٌ ظلف کٍ جب غھٌتٍ تھٌ
عو کل جب نلؽ س ٹٌق ضمۓ ضمیك ىتٍ تھٌ
گسنَ گسنَ لٍ ضضمٌ سَ عذا آتٍ تھٌ
َّ
گسـ شیتٌ نَ میك گسٌُ ہلق شیبھٌلل امٌق

لٹُ

َ آس تہیك
گ ٹٌ ہلق میك کسٌ کٍ تھٌ ىچھ

َ اب کلتٍ میرً ٌُس تہیك
ق ٹـ سب ہل گن

میرا قٌطف تہیك اکیر تہیك ع ٹٌس تہیك
َّ
ک
َ سَ لگٌ لل امٌق
َ آکَ لنج
تف ىچھ
َّ
گسـ شیتٌ نَ میك گسٌُ ہلق شیبھٌلل امٌق

ُ
ىش قٌطف کٍ اتھٌتٍ ہَ جگس ضضمٌ ہَ
5222

ضضف اکیر کٌ صل ریکھٌ ہَ ن طر ضضمٌ ہَ
قلب ضضمٌ ہَ ُذف ضضمٌ ہَ سر ضضمٌ ہَ
َّ
َ ٌٌُُ کل یال لل امٌق
رً غہٌشا ىچھ
َّ
گسـ شیتٌ نَ میك گسٌُ ہلق شیبھٌلل امٌق

َ ٔظکیك رّ ٹٌ
میك صل گھمصً سَ گسكق تف ىچھ
ّ ٹٌش

کسٌُ میري

ہمّتُ

کل رعٌئیك رّ ٹٌ

َ لی ٹٌ لی ٹٌ
َ میك ىچھ
زاؿ کس ٌُہیك گل
َّ
ہٌق رـ س ْخ مگس ہٌتي ہ ٹٌلل امٌق
َّ
گسـ شیتٌ نَ میك گسٌُ ہلق شیبھٌلل امٌق

5222

َ میك نَ ہر اُزا عو لٍ
َ كعذً کَ لین
ا ین
َ نل ع ٹٌُّ ہلگٍ
اُؾ اشمٌق میرا ٕکل
س ْخ کَ كقُ تہٌ تف سَ بم ُّٹا ہَ میري
َّ
ُ
سر میرا جٌؽ سَ ضانلق نن اتھٌلل امٌق
َّ
گسـ شیتٌ نَ میك گسٌُ ہلق شیبھٌلل امٌق

*****
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عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ
عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

سجذم آخسي ہَ اكش دصیق ہَ

ُ
َ
ضُذگٍ ہمٌشي ہَ اسٌ کٍ ریق

سکس کسًُء ہَ نل ہَ رؿ کل چیق

اب نل ضُذگٍ ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ
دسیتٌ

اشؾ کَ نن م طرً گسظن ج ٹذ ہَ

راعٌ

ایتٌ ّ ٹذگٍ ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

خیرّ ٹـ نللَ سر

کسك

قذاء

کل

ٔس ٹذ ہَ

صلش اسٌ غمـ میك مللٍ ہَ جذا

آصري صلسٌ ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

دس سَ ہَ منلش آطمٌق ضمیك

ہٌنَ ریکھٌ ضمشح نَ كہٌ جتیك

صلف سَ تھري ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

5225

جٌؽ ٓس گسا ہَ اب كقٌء شعٌش

َ عو کَ رؿ کل آییگٌ فراش
کیس

ىعوء خسي ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

ٓصع میك نلق اکیر کسنَ ہیك سحق

نآَ ٌٌُُ  ، ٌٌُُ ،قٌطمه  ،دصق

َ آ گہٌ ہَ اكش دصیق ہَ
ر ین

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

غھ ٹً آطمٌق نَ جب لہل یمٌـ

کھمر نَ ہیك اصغر کٍ لجذ امٌـ

شٌف ًشیري ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

َ نل کلتٍ
ضینب خصیك سَ نل غھ

ک
ری ھتٌ

جلؼ ٓس غھري ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

ہمکل كم نن تھملَ ضٓس ییغ تھٌ

ُ
اهت یتٌ ہَ اكش دصیق ہَ

شہٌ صل

ْحسمانَ آخس کل

م
ك ٹـ اػٌ

جتیك غھکٍ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

5225

َ ِیتٌ ْحصسمق کَ یق
ٌُت کیس

آم شكض ضمعن عٌضمشم کَ رف

جللم عٌسري ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

اُؾ دشف نَ سر ریکھٌ دشر میك

غف کٌ ہَ ن طٌشم کیسٌ دشر میك

قٌطمه کھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

کل

َ
َ ئیق کل
شكؽ نن شکلگَ تہن

نن کبھٌ علٍ ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

اُؾ شیػ ریك کٌ كاس طو رٌُ

م هعذكق کل شٌکس
ؔ

ہر ظلب میري ہَ اكش دصیق ہَ

عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش دصیق ہَ

ریکھم ریکھم

راعٌ دصیق

*****

نَ ّ ٹٌ رٌُ

5225

م
عؾر میك گلْجٌ نن ك ٹـ میك عذاۓ ضہرا

م
عؾر میك گلْجٌ نن ك ٹـ میك عذاۓ ضہرا

َ کل ْجٌۓ ضہرا
کس طرد ظلف سَ ِین

نلق دصیق ایق علٍ ٓس ہیك ش قٌگس نلنَ
گھر میك اتھٌشم ج ٹٌضً ہیك رکھٌۓ ضہرا
شف میك شبیر کير تھٌمَ کھڑً ہیك ینہٌ
تھٌتٍ ع ٹٌس ہَ شٌنلق کل ک ٹٌۓ ضہرا

ُ
جب اتھٌٌُ تھٌ صلاق ىؿ کٌ ىعو شف سَ

َ آۓ ضہرا
َ مذر کَ لن
َ ہل ُ گ
ضم حْن
َ آ ٔسم تہٌنَ ہیك دصیق
ىش اصغر کٍ لن
کلف شبیر کٍ ہهت کل ٓشھٌۓ ضہرا
ہٌق كہیك س ْخ ہلا سجذً میك م طللـ ٔشر
َ ٌُللق سَ عہٌق س ٹؿ ہ ٹٌۓ ضہرا
ا ین

5222

ٌُللق سَ عہرم غھ ٹٌنَ ہلۓ نللٍ ضینب
غ

ھق لٍ سر سَ میرً ریکھم شراء ضہرا

ہٌۓ معملـ ہَ م طللـ کَ راعٌ ٌض طر
ُ
ج
رُکي اسَ لؼ جذا اشؾ تہٌۓ ضہرا
اً جذا ْحش رً او ٹذ دمحم اب نل
ضمنَ جٌُذي سَ مذّنن میك ّ ٹٌۓ ضہرا
م
ہل هعـ کٍ ب قٌو تہر عزاء ك مٌتف
رف نن رف شٌم کٍ شٌٌُت ٓشھٌۓ ضہرا
مٌُذن ینت یتٌ کَ نن ملاُذ نن ص قٌء
ت
ٹ
ھ
لٍ عٌلف میك ہَ ٓسکٌت ع طٌو ضہرا
جٌكراق نعهت جٌلؼ ہیك نن ٓسہٌف ہذي
دشر ُؾ شٌنن قگق ہل نن رعٌء ضہرا
شہَ شیػ الہذي راعٌ ضہراء کٍ ن طر
ؔلٍ کل ٔسٌۓ ضہرا
َ قذملق میك جمٌ
ا ُک

5222

َ
عٌضي تیري ًسؾ ٓس تیر جـ گن
َ
عٌضي تیري ًسؾ ٓس تیر جـ گن

غ
َ
َ جـ گن
ھق گتٌ شرائیك اكش خیم

تہر ٓس ک ٹٌ کَ ہٌتي
ٓسضف

شضمؿ

صلف

ضمٌُ ہَ
شكٌُ

ہَ

َ
اشؾ آُکي سَ فرات کَ ٕکـ گن
تیزم کھٌ کَ گس گ ٹٌ ہَ نل صلاق ٔشر
ىش اتھٌ کَ ى شہَ ہیك شٌم ْجر ك ٓس
ش
ب
ھ
ی
َ
ـ گن
َ کتٌ م قٌـ ٓس
گس گن
گسرف

ص غیر

اكش

تیر

خسملو

نَ ضٌُق نن نعذ تیرً ظلف كم ہلا
َ
قذشیلق کَ رؿ تھٌ عرش ٓس رہـ گن

5222

رخیر

دصیق

خیمن و دصیق

ّ ٹٌسٌ

ہَ

آح

میك اراسٌ

ہَ

ّ
َ
شذت ع طش سَ ػنخن گـ تھٌ جـ گن
ییغ ظلف جلؼ ٓس دصیق کَ جلٍ
َ سر ہَ رخیر علٍ
اہـ سر میك ّ ٹگ
َ
کٌَّ اتھٌ ضمیق آطمٌق رہـ گن
جـ گتٌ ہَ ظلف ك صلش کٍ عخب ہلا
رك گھڑي میك لِ گ ٹٌ ہَ ٌُغ ٌضطفٌ
ُ
َ
َ نلق ُذؿ گن
امتٌ شضمؿ کَ تھ
ہر طرػ سَ آ شہٌ ہَ اُؾ ہٌ عذاء
َ ہیك اصك ٹٌء
َ ج ٹٌـ کل جل
لل ین
َ
َ رطمنل کَ رؿ کَ نلق ٕکـ گن
کین

5222

نل تہیك نل ٌُ ٓسھبن

عٌُذ خصیك

فرؼ ٓس تہق کَ آح کنلق شراء ت ہیك
َ
اہـ کلًو رً کَ عہذ سب ُذؿ گن
ؔتف خیف اب نن غف کٍ راس ٹٌق
کس ُذ
اتي شہٌ ہَ رشیلق کَ قلب سَ رھلاق
َ
َ ملـ کَ یگھـ گن
مؤمنلق کَ رؿ تھ
*****

5222

عٌضي
علمیرراش

علمیرراش

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ظق لل تہق کٍ ٕکٌش ٌُ دصیق

ینت دصیق نن کہتٌ تھٌ غف سَ

َ ىل تہر سَ
ٌُتٍ میرً لین

عٌضي

ٌُتٍ تہیك

رشکٌش

ٌُ دصیق

قٌطف کہٌق ہَ اکیر کہٌق ہَ
َ ہَ ّ ٹٌش
سب ہل گن

ٌُ دصیق

آؿ شضمؿ نن ہَ ظلف ٌُ گہٌق
مٌشا

گ ٹٌ

رؿ صلاش ٌُ دصیق

م
ّ یینلق کٌ قٌقلو نَ قیع نَ شرا
َ
ہٌنَ ِین

آضاش

ٌُ دصیق

عٌضي

علمیرراش

ٌُ دصیق

ٌُنل کٌ ىزى اصغر کہٌ ق ہَ
عٌضي

علمیرراش

ٌُ دصیق

رّ ٹٌ صلاب نل اً اشض ِینلا
عٌضي

علمیرراش

ٌُ دصیق

رشٌُش شٌـ ہَ نَ رشر اصك ٹٌء
عٌضي

علمیرراش

ٌُ دصیق

5252

گسرف میك طمؼ ہَ ٌُلق میك تیڑٌُق
جٌنَ

ییمٌش

کہٌق

ٌُ دصیق

حىنلش ہَ تہق اكش ركش ہَ كطق
ىجٌش

ٌُ دصیق

ق ُّصہ

دصیق کٌ

نَ کس عَو آساش

ٌُ دصیق

ضینب

ہلتٍ

سکس دصیق ہَ

ایق علٍ تیرا
ہٌنَ

عو

ق ّصہ

ہَ ہل ذکٌ

آساش

ٌُ دصیق

کـ ہَ تہت ہٌ میزؿ کٍ سجی ٹٌق
عٌضي

علمیرراش

ٌُ دصیق

ّ
تھ ٹٌ کہٌق سَ ركق رك گص تہیك کَق
عٌضي

علمیرراش

ٌُ دصیق

شٌنَ میك ییغ کَ سجذم ارا ک ٹٌ
عٌضي

علمیرراش

ٌُ دصیق

ىخ ٹٌش آح ُؾ شكٌُ ہَ کـ عہٌق
عٌضي

*****

علمیرراش

ٌُ دصیق

5252

عرُّ میك
عرُّ میك

دمحم کٌ ٔشر
مٌشا

دمحم کٌ ٔشر

مٌشا

گ ٹٌ ہَ

گ ٹٌ ہَ

غ
ضینب کٌ تہیك کلتٍ تھٌ ھق نَ کل شراء ہَ
َ ع ٹٌس مذر
َ تھ
عو ک ہ ن

کل

میري آل

اکیر نل میرا جٌؽ نن رـ

نلص

شہٌ ہَ

َ کٌ ىعو
اً رشر تھہر جٌ کَ صلاق ِین
ُ
اؽ ٌُة صعیفٌ میك اتھٌنَ کل جً ہَ
مٌق شكتٍ ہَ نَ شیر کَ غھملَ سَ لنٹ کس
اصغر

کٍ

جذاتٍ نَ جگس خیر رٌُ ہَ

ُکشً رؿ شیر کَ ہَ ٌُ

ُ
كل
ىعوء ر ہٌ

َ تھر تھٌتٍ دصق مٌشا گ ٹٌ ہَ
َ تھ
عو ک ہ ن
ع ٹٌس کَ يرنَ نن کہٌ ینت علٍ نَ
س ٹذاینلق اب ز طر ہف سب کٍ شراء ہَ

5255

َ
ہ
کسنَ ہَ شًـ آخسي عو ا ـ خسـ کل
سر ّ ییتٌ ہَ ّ یی ٹٌق
َ
کین

لگٌ

جلٌمـ

عو

ٔ ض بن

کہراـ

ّ ٹٌ

ہَ

رہق کٌ

آغلش میك سر قٌطمه ضہراء نَ ل ٹٌ ہَ
رشٌُ کٍ طرػ رُکي کَ شكتٍ ہَ ظکنبن
ّ
ُ غ
َ ْجٌ نن طمٌْجل کٍ ش قٌء ہَ
رش ھق گن
َ
َ َ
َ
اشًـ اُذ ُؾ ہَ آس هٹ تہیك شک ٹٌ
َ
صلف انل ظٌلٍ نَ اسَ ضُذم ک ٹٌ ہَ
*****
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تہیك شک ٹٌ

غف دصیق

ضمٌنن

تھمى

ضمٌنن

تھمى

تہیك شک ٹٌ

غف دصیق

نن غف كم غف ہَ صل کلتٍ و ٹٌ تہیك شک ٹٌ
َ نن جٌق رً ري
اشً دصیق نَ  ،تیرً لین
نل ک ٹٌ نل غف میك رك آ ٔسمق تہٌ ت ہیك شک ٹٌ
غھ ٹذي صل ًسؾ نل  ،ع ٹٌس نَ کہٌ شك کس
ظکنبن ّ ٹٌسٌ ہَ ٌُتٍ ًُ تہیك شک ٹٌ
صعیػ ٌُة کَ کٌُذھَ نن ہَ صلاق ىعو
ضما دصیق کَ کلتٍ نلق ى ت ہیك شک ٹٌ
ُذش ّ ٹٌ ذکٌ غھمتٍ سٌ ا ؽ لجذ شف میك
نلق جٌؽ میك کلتٍ ٌُشا غھ ٹٌ تہیك شک ٹٌ
غہ ٹذ ہل گ ٹٌ ّ ٹٌشٌ دصیق سجذً میك
نلق شام صؼ میك کلتٍ سر ک ٹٌ تہیك شک ٹٌ
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ٓشا ہَ جٌؽ نن تھٌتٍ کٌ نَ کَق ىعو
ُ
نن ٌُش غف رؿ ضینب اتھٌ ت ہیك شک ٹٌ
ظکنبن ہل گتٌ ٌُ ،مٌؿ ىش ٌٌُُ

کٍ

َ نن تف کل شً تہیك شک ٹٌ
َ شین
اب ا ین
جً ہَ شٌـ کل  ،ییمٌش قٌقلو لَ کس
جذا کَ

نلش

کلتٍ ْچھٌ تہیك

شک ٹٌ

نن شیػ ریق کٍ  ،ہل طمؿ غير ؽخت میك
پِنُ اس رعٌ کَ میك سجذم ْجٌ تہیك شک ٹٌ
یمٌـ جلؼ میك  ،کلتٍ نن شیػ ریك کَ ضما
ہمیك دصیق کٌ جللم رکھٌ تہیك شک ٹٌ
ُؔمٌ
تیرا ہَ آسرا  ،مللٍ شذا دسٌ

کل

تیرً ضما کلتٍ ُگشي ّ ٹٌ تہیك شک ٹٌ
*****
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غف دصیق سَ ہر اُؾ رؿ ہَ شذ ٌُشم

غف دصیق سَ ہر اُؾ رؿ ہَ شذ ٌُشم
ہر اؽ ضٌُف نن ہَ ٌُ دصیق کٌ نغرم
َ
َ کٌ مؤوتیك کَ لین
طماػ نلص رً کعن
َ
ک ٹٌنَ سر تھٌ كم کسُـ میك مؤوتیك لین
ّ ٹٌٌُ ریق کل

اؽ جلذ کٌ ہَ گہلاشم
َ میري کير کل نلصا ہَ
َ تھ
دصیق کہن
میرً ع ٹٌس کل رشٌُ نن کس نَ مٌشا ہَ
َ سَ للکٌشا
رعٌق سَ مٌشا ہَ نن شٌ من

اتھٌشا شٌؿ سَ ٌُضك ق سَ دسکل ٌُى تھٌ
ُ
ک
َ سَ ھنجٌ ہَ ٌُة نَ تیزم
اسٌ کَ شین

ّ
ٓشة کَ شم گ ٹٌ ہر کٌّ ٹٌت کٌ سشم
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نن جٌنَ ک ن َ
َ م َر ّکٹُُ سَ تھٌ ّ ٹٌ خنجر
ی
جً شہٌ ہَ طير

نلعو گٌمء

اجمذ

ٓس

َ ہَ جب ٌُشم
ضمیق ہـ گتٌ شگشً ر ین
َ رعٌء
دصیق آخسي سجذً میك کس شہَ تھ
جذا ہلا یق اطہر سَ سر عو ریك کٌ
ہَ گسٌُق عرش ٓس اجمذ علٍ دصق ضہراء
قلؾ سَ آف کس نلق عو کٌ غف و ٹٌتٍ ہَ
َ شكتٍ ہَ
سر دصیق کل گلري میك ل ٹک
ہَ شٌتي قٌطمه ضہراء کَ ير تف ك شٌشم
غف دصیق میك آ ٔسمق تہٌنَ آنَ ہیك
َ مللٍ نن فرٌُف ہل نَ آنَ ہیك
ہف ا ی ن
ُ
گ ٹٌم گٌش ہَ ل ٹکق اتہیك کٌ ہَ ٌُشا
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قنلؿ صل نن کسً غف قنلؿ ہَ اّ ٹٌ
صل اُؾ آ ٔسمق سَ صلش ہَ نل جلذ ہر اّ ٹٌ
دسیتٌ راعٌ نن عذفَ نن کنلق ہل جؿ شٌشا
عٌُذ کٍ تف سَ ہَ ایتٌ
اً مللٍ عرض ننؔ
صل عو کَ غف کٍ نن جذهت ذصلش نَ ْحسٌ
َ ٌُشا
ٔسـ ٔسـ نلق ہٌ جذهت میك ٔس مل
٭٭٭٭٭
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غف دصیق

و ٹٌٌُ تہت ؾركشي ہَ

غف دصیق

و ٹٌٌُ تہت ؾركشي ہَ

دسیتٌ طمع

جًٌُ تہت ؾركشي ہَ

َ
َ
شم ْجٌت میك صلشس ٹذ ضُذگٍ کَ لین
َ
َ جٌلؼ کٍ ّ ٹذگٍ کَ لین
ب قٌء کَ كا س ط
َ
عہٌلنلق کَ اُذھیركق میك شكستٌ کَ لین
دسیتٌ طمع

جًٌُ تہت ؾركشي ہَ

كم دس میك اصغر مؼصلـ کٌ ِیشف ہَ
كم دس میك اشکلق کٌ س ٹًب ہَ ظًطف ہَ
كم دس میك آخسي شبیر کٍ عذاء گف ہَ
كم كانعٌت س ٹٌٌُ تہت ؾركشي ہَ
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نن كم دصیق ہَ صل فجر ایق آرـ ہَ
کو دس کَ ضٓس قذـ شنعت رك عٌلف ہَ
ُ
اسٌ دصیق کَ غف میك نن ضمش مٌتف ہَ
نن ٌُت سب کل ّ ٹٌٌُ تہت ؾركشي ہَ
كم دس نَ ریق ْجٌٌُ ہَ کسًُء آ کس
كم دس نَ آخسي سجذم ک ٹٌ نن خنجر
َ غھکٌ شہَ ہیك سر
كم دس کَ رش نن فر سن
ُ
سر اس کَ رش نن غھکٌٌُ تہت ؾركشي ہَ
كم تھمؽ ك ّ ٹٌس كم ٓسغھٌ كم شنبن اکیر
َ صل رشٌُ ٓس
كم ًسؾ اكش كم ٌُضك کن
كم عو کٌ آخسي سجذم كم طير کٌ خنجر
ہر اُؾ کل ٌُر رىٌُ تہت ؾركشي ہَ
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ضملش آؿ

دمحم کٌ آح زٓسا ہَ

ًُء کٌ شٌـ عرّ ٹٌق میك اؽ اُذھیرا ہَ
شضمؿ ضارٌُق اكش جٌؽ ٓس ٔشیرا ہَ
عزاء کٌ فرش ْچھٌٌُ تہت ؾركشي ہَ
َ کَ اصغر خنہیك نن آب رٌُ
كم غي ۶مہین
كم نل صلاق علٍ اکیر خنہیك نن آب رٌُ
كم کسًُء کَ تہیر خنہیك نن آب رٌُ
ُ
ش
شی ٹـ ا کٍ لگٌٌُ تہت ؾركشي ہَ
َ
دصیق ہٌ نل غہٌشا ہَ آرمٌ کَ لین
َ
دصیق ہٌ کٍ ؾركشت ہَ ضُذگٍ کَ لین
َ
عركح عزـ دسیتٌ کل ٓس ٓسي کَ لین
ؔ
ٔسٌف شام ّ ٹٌٌُ

تہت ؾركشي ہَ

*****
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َ کف ہَ
غف دصیق میك جی ٹٌ تھٌ شك ین
َ کف ہَ
غف دصیق میك جی ٹٌ تھٌ شك ین
یتٌ کَ ىؿ کٌ ركنلق عہٌق میك مٌتف ہَ
نن شیػ ریق نَ ْحسٌ یتٌ جً ہمکل
َؔ
ہَ شكض مٌتف ہر اؽ مٌم اب ىجرـ ہَ
َ نن لکي رً ٌُـ دصیق
َ سَ نلش سَ شین
فر سن
اً مؤمنل ہمیك اس طرد کسٌُ مٌتف ہَ
غف دصیق میك شكنَ سَ ٌُؽ آیکھیك ہلتٍ
َ جب ُلؾ رـ ہَ
غف دصیق میك شكِی ٹگ
َ ہَ شكنَ کل آۓ کسُـ میك
ٔشر کل ا ین
یمٌـ اِی ٹٌء ہَ آح نلد ك آرـ ہَ
دصیق ىعو ع ٹٌس ٓس نن کہو کَ گسً
ت مہٌشً جٌنَ سَ تھٌتٍ ہلتٍ کير ضف ہَ
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َ ٌٌُُ کل
ٕکٌشك نن علٍ اکیر تف ا ین
اتھٌۓ کس طرد ىسَ کل اب کہٌق رـ ہَ
َ ٔشر کل لجذ میك شكۓ دصیق
ؔشً کَ ا ین

لجذ تھٌ شٌم کَ آ ٔسمق سَ ہل گتٌ تف ہَ

ؔغھؾ کس رعٌء نن کسنَ ہیك
دصیق سجذً میك
ُ
ّ
جذاٌُ ْحش رً اهت نل شب اکسـ ہَ
ارتٍ كم رف س ٹٌب آۓ
ہَ این طٌش ننؔ
غھمکلق میك جٌ کَ عہٌق ٓسؔغھکٌ رك عٌلف ہَ
*****
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غف سركش میك خنت ہَ علو آ ٔسمق تہٌنَ کٌ

غف سركش میك خنت ہَ علو آ ٔسمق تہٌنَ کٌ
ہر اؽ م طرم ہَ عٌمق ٌُش ركضذ کٍ ْچھٌنَ کٌ
اتہیك کٌ ركش ہَ ضم کس ضمٌنَ کل ذگٌنَ کٌ

ہر اؽ ظلف ك سیف عو کس ضمٌنَ کل ہیسٌنَ کٌ

نن غف اؽجٌب ك اہـ ینت کَ فرٌُف ہلنَ کٌ

ُ
َ غف تھٌ نل ٔس ٌٌُُ کٍ اهت کل ْجٌنَ کٌ
ْچھ

ا گس اصغر کل کلتٍ گھمِّ تھٌ ٌُتٍ ًُ رّ ٹٌ
ً
ُ
َ اسَ کلٓس ًُنَ کٌ
بفی ٹٌ شٌم عٌمق تھ
َ ہٌ ضف کس ري
جذاتٍ نَ ٓسارش کٍ کير تہل
ُ
ُ
َ کٍ منت کَ اتھٌنَ کٌ
اكش اس نن صلعلو ِین
عػب نن كقُ کو نلؽ س ٹٌق ٓس ہَ سر شبیر
عخب تھٌ كقُ کٌُذھَ ٓس دمحم کَ خشھٌنَ کٌ

5255

َ میك طمؼ تیڑي ٌُلق میك نن کلف ق ٹذي ہَ
گل
ہلا عٌمق صل اعًؿ ك شًشـ سَ غھمصھٌنَ کٌ
َ مللٍ
َ تھ
خسـ کٍ سرـ ہَ تیرً صلا لَ کہن
تہق كقُ آ صلکٌ ہَ كعذم ط قلٍ یبھٌنَ کٌ
عو شیػ الہذي کَ شٌتي کس نَ ہیك غف شبیر
ً
بفی ٹٌ ہمکل جٌعـ ہَ علو آ ٔسمق تہٌنَ کٌ
ُ
غف شبط یتٌ اكش القت شیػ الہذي مللٍ
ؔ کَ نل تھر غف ک ٹٌ ضمٌنَ کٌ
َ ہل نن شٌکس
ك س ٹل
*****
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غف عو میك کلف ك ٌکٌق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

تہیك کف ع ٹٌرت سَ سکس دصیق

ہَ مٌتف نن م طللـ کٌ فرض ؽیق

اسَ صلر جذاۓ عہٌق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

ہَ مٌم عزا ٓس ہٌ ملولػ کٍ

یتٌ کَ نلاسَ نن شك شكض ك سب

ّ ٹٌق کسکَ ہر نلظن صلاق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

سیف ہل گ ٹٌ کسًُ میك نن نَ جذ
ُ
اسَ رُکي کس ٌُع ٹٌق شك شہٌ ہَ

ہوا

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

کس سیمگس نَ کیسٌ رعٌ کٍ

ًسٌفر عرّ ٍُ اللطق نن ش قٌ کٍ

ٕعذ رشر ك غف مہمٌق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

ہلتٍ صلب مہمٌف کٍ میزٌُتٍ

ُ
ک ٹٌ اس نن رف ئیق ُؾ ّ ٹذ ٌُتٍ

نن ّ ٹٌضم نن آب شكاق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

الُب

آم کٌش

آح

ٌُغ

دمحم
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اتھٌشم ٓسس کٌ صلاق ِی ٹٌ اکیر

گ ٹٌ مٌشا كم

غہیسٌم ٔضبن رہٌق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

فرٍّ غھملَ کَ ِیبي کس غف کٍ مٌشي

ّ
ٕصلش میك اصغر کَ ٌُنل ٕکٌشي

سشا ریکھم اصغر کہٌق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

ییمیر

ُ
َ طير کٌ اس نن خنجر
عػب ہَ جل

اسٌ غف میك شٌشا عہٌق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

ٌغینت نن ضینب نن کیسٌ ہَ آتٍ

ُ
غہ ٹذ ہل گ ٹٌ اسکٌ مٌق جٌٌُ تھٌتٍ

گً دضکٌ

صلمَ

ہنیضو

ہف

شٹیہ

ییمیر

ُ
رؿ آم غف کٌ رھلاق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

ششیؼ اب شہٌ یق میك ُلکـ نن ظٌقُ

َ
غ
لسضنَ ہیك ہٌتي اكش نن ا ھٌ طییعت

قلف لکي کَ غف کٌ ّ ٹٌق شك شہٌ ہَ

ضمیك شك شہٌ آطمٌق شك شہٌ ہَ

٭٭٭٭٭
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غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ
تھر

ٌُ دسی ٹٌ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

آ ٔسمق تہٌٌُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

م
نن ُذاء رً شہَ ہیك هعـ

ُ
ُ
کسك اھنت ىجرـ کٍ ہر ـ

آم

کس

خند خند کَ

کہل

َ ىجلس میك آٌُ
كقُ سَ تہل

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

ہلتٍ شبیر کٍ جب كىرت

ىۓ خیرُـ ن عٌ غہٌرت

جلؼ ٓس كم عًهت رکھٌٌُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

ؔس ٹٌ ہَ
سکس مغراح میك نلق

آطمٌق میك غف کسًُ ہَ

سرذ
ؔ

ىجـ دسیتٌ

ّ ٹٌٌُ

َ جٌؽ ص قٌء ہَ
ہٌتي میك ا ین
ُ
ّ
اـ شلمن کل شیضو ّ ٹٌٌُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ
اكش شضمؿ جذا غف ضرم ہَ
غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ
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گزشً شیر جذا کسًُ سَ

ہلش کھمنَ ہیك آم ك ٕکٌء سَ

کٍ ٌٌُُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

قکس ضہراء تھٌ شٌـ ك ضمٓسً

َ نن میرً
کلف ش كییگٌ ِین

گساٌُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

لَ کَ آۓ صلسٌ ع ٹذ کٌ رف

غيزرم

َ
دصیق ك ل ٹکق

جلذ سَ ىؿ نلشٌؽ ىٌُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

آخسي ینچیق کَ بنس ہیك

سکس کسُـ میك ہر اُؾ ٔس ہیك

ٓس جلذ جٌٌُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

شكنَ ہیك اكل ٹٌء سب كیر میك

م طرن غف ہیك شٌذ ك سجر میك

یبھركق سَ ہل کنلق صلق شكا نن

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

ًسنخ

اكش ٔسٌتٍ

نلغي

شكکَ

کس

آٔسمل

ش بیر

کٌ

ہَ
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شکس ٓسہٌف اً رؿ نل کسٌُ

َ قیض سَ ہَ تیرا ُل ٹٌ
ا ُک

َ آب ك راٌُ
َ تہ
آٔسمق ّ ٹک

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

َؔ
اشؾ کٌ گس ٕکل ٹٌ ہل ًضکـ

َ
م
ُؔ ُذاء ٌُ هعـ
رً کَ ات مق

َؔق کل ًٌُُ
آ ٔسمق ّ ٹٌسٌَؔئی

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

َؔكعٌء ہَ
تیرً عؾر میك أسٌ

ہر ضمیق یتٌ کسًُء ہَ

رف و ٹٌٌُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

عٌمبه اكش ؽخت میك مللٍ

شہل صلش ٌُق ٹٌهت اً آقٌ

کہو کس ظکھٌٌُ

غف شبیر کٍ رھب تہٌ ہَ

شكض عٌضمش ہر

ا ْاظ ِہ ُرو ال ّان ْوحا

٭٭٭٭٭
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غف شبیر

غف شبیر

ہٌ

جٌۓ

ک ٹٌ

شكنَ شكنَ كم رف تھٌ جلذ آۓ
أسٌ مٌتف کٌ دشر ہل

ٓسٌُ

ہٌ

ک ٹٌ

جٌۓ

ضُذگٍ نلق ہٌ ٔس ج ٹٌ جٌۓ
جـ کَ آیکھمق سَ کسًُ جٌۓ
َ
رش شبیر ُؾ عذا جٌۓ

نن شیػ ریق

شٌتي

ٓسہٌف ریق مللٍ کَ
م

جٌق گصیك

نن فرٕػت ارا

ک ٹٌ جٌۓ

هعـ

عہرم و دمحم ہل

تھر

کلتٍ يرّنه ٓشھٌ جٌۓ

ک ٹٌ تھً ركش ٓس صعیفٌ میك

ىعو و نل صلاق شکھٌ جٌۓ

تھٌـ لٍ شٌم نَ کير ایتٌ

راغ ع ٹٌس ک ٹٌ غہٌ جٌۓ

5252

تھر رٕگٌ اصغر مؼصلـ

گلر
َ
ْجین

میك ک ٹٌ

ک ٹذ خنجر نن طير
سر کییگٌ

مگس

نن

كس ٹلو اگس

ل ٹٌ

جٌۓ

كعذم

ینہٌ تیري میك كم یبھٌ جٌۓ

َ
جلن

کٌ

ىکي شگشً تہٌق رٌُ جٌۓ

رعٌلق

کٌ

َ سجذم ارا
تہ ل

ہلا

ک ٹٌ جٌۓ

َ نن غف کٍ ركلُ ہَ
ٌُس دسک

كم عہٌق سَ ہرا تھرا جٌۓ

ٌُقٍ

عرش ُؾ ٔس تہٌ رعٌء جٌۓ

ک ٹٌ کسٌ غف سَ كاسطو شٌکس

ىجل اس غف میك جب شہٌ جٌۓ

عو

م

هعـ شہَ شذا

*****

5255

غف ع ٹٌس میك کير ضف ہیك
غف ع ٹٌس میك کير ضف ہیك

اس سَ ٓشه کس نن شٌم کل غف ہیك

ظق کَ تیري ك عٌق كقٌء ع ٹٌس

آح ُؾ یبھرك کَ رؿ تف ہیك

ٌُضك کِ جٌنَ نل نن غف کلتٍ

َ تہٌ غف ہیك
َ ْج
ًسؾ کیس

َ ٌُضك
ہٌنَ ص قٌء کَ کِ گن

صلق میك ٓس ًسؾ اكش ٓسضف ہیك

تھٌـ لٍ شٌم نَ کير ایتٌ

تھٌتٍ کَ غف میك تھٌتٍ نَ رـ

عو نَ ع ٹٌس کٌ ک ٹٌ مٌتف

َ خسي کٌ مٌتف ہیك
عو کَ تہل

ُ
َ
َ کیس
ىعوء نل صلاق ا تھ

ٌُضكنَ عو کٌ غف ہٌ ک ٹٌ کف ہیك
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ٌُس ٹٌف علف

تہیك تف صل

َ
ظ
ٌہر زھٌنَ کل طير ا لف ہیك

ایق ج ٹذش نل ہٌ غہٌشا ہیك

آسرً تیري ػٌ ش ہَ ہف ہیك

صلق ہلا نل دصیق ٓس عذفَ

آح ٓسہٌف ریك کٌ عٌلف ہیك

سَ

نلق لگٌ ىجرّـ ہیك

سکس ع ٹٌس عو دمحم

جب صٹا

ہف کسً غف کٌ شٌو ٹٌ کنلق کس

ّ
غف تیرا جب ک ٹٌ م قذـ ہیك

َ شٌکس
ؔ
ہف صعیٌم کَ كا س ط

غف ع ٹٌس صلعلو رـ ہیك

*****
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غف مللٍ میك جٌق ل ٹٌٌُ ہَ
غف مللٍ میك جٌق ل ٹٌٌُ ہَ

صلق کَ آ ٔسمق ہمیك تہٌٌُ ہَ

م طرم م طرم ہَ عٌمق خنت

ُ
شكٌُ اس غف میك اكش شىٌُ ہَ

غف ع ٹٌس میك کير ضف ہَ

ُ
ُ
اس نن ىش صلاق اتھٌٌُ ہَ

نَ ضٌُتٍ میك ج ٹؿ کسنَ کل

شف میك نَ شیر کل تھٌ ىٌُ ہَ

ُ
اس ىجٌہذ نن میك قذا دسکل

ہٌ ًسکسانن ہَ

تیر

َ
ل گن

ش بی ر

جذ کٍ اهت اتہیك ْجٌٌُ ہَ

کہٌ مللٍ نَ طير اتیر سَ

ىچھکل سجذً میك سر غھکٌٌُ ہَ

نن

ْحسما

َ
ْجٌِی ٹگ

ركق

اّ ٹٌ

کچي

گبن گٌشكق

کل

َ من طمش سر
ىچھ

ک ٹٌٌُ

ہَ
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کہٌ مللٍ نَ اً تہق ضینب

ہف سَ ُذى ہلا

ضمٌنن ہَ

شظق اكش ق ٹذجٌنن ہَ

نعذ میرً ٕغیب میك تیرً

اب

غ
جب سركق سَ شرائیك ھق جٌۓ

َ ٌُللق سَ مبن غھ ٹٌٌُ ہَ
ا ین

شٌم شیػ الہذي کَ ہٌتھمق سَ

غف مللٍ میك

ْخت خس کَ شیلاشنَ كالَ

ؔ کل کٍ ًٌُُ ہَ
رش نن شٌکس

*****

جلذ

ٌٌُُ ہَ
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ُ
قٌطمه آة کَ رؿ کل ہَ رکھٌٌُ کس نَ
ُ
ک
قٌطمه آة کَ رؿ کل ہَ ر ھٌٌُ کس نَ
ہٌۓ تٍ تٍ کَ تھرً گھر کل لٹایاُُ کس نَ

شك شہٌ عو

کلئیق نن عٌلف کٍ كعٌ

ُ
غف شبیر میك ضہرا کل شىٌُ کس نَ

کس نَ نن ظلف ک ٹٌ ؼیرت

ییعمیر ٓس

سر شبیر کل تیزً نن خشھٌٌُ کس نَ
ّْ
ییف جٌق ہل گتٌ ینہلش ٓشة کَ جٌ
ىعوء شٌم ظکنبن کل رکھٌٌُ کس نَ

5252

َ صلاب
نلغھم ییعمیر اشًـ سَ كم ر ّ ٹگ
َ اشًـ کل جٌق رً کَ ْجٌٌُ کس نَ
نین

ٌُـ ع ٹٌس سَ

یاُپِٹدہ

ہَ آئیق كقٌ

صؼ کَ رشیلش کل جٌق رً کَ ْجٌٌُ کس نَ
َ ہٌ علٍ
تیر لگن
ّ
َ کل نن اُذاض ظکھٌٌُ کس نَ
ْج
َ
ینہ

َ
اصغر مؼصلـ ہیس

ىش ع ٹٌس نن عو نللَ ٕعذ ش ْج ك الف
ّ
میرً تھ ٹٌ نن تیرا جٌؿ ّ ٹٌٌُ کس نَ
*****
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قٌطمه ضہراء کٌ تھرا گھر للٌُ
قٌطمه ضہراء کٌ تھرا گھر للٌُ

کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً

گ ٹٌ

کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً

ہًٌ

عػب
ہًٌ

ہل
عػب

ہل

گ ٹٌ

َ
قٌطف ك ع ٹذ اہلل تھٌ مٌشً گن
مٌشا

گ ٹٌ

رلیر
ہًٌ

شیر
عػب

جذا
ہل

گ ٹٌ

ضینب نَکس کٍ کمٌتٍ للتٍ

غ
ہ
ھ
یتٌ گتٌ ا ـ خسـ کٍ شرا
ہًٌ

عػب

ہل

گ ٹٌ

ُ
اخشً ہیك ٓسرٔس میك آ کس عرٍّ
ظلف سَ ٌُُذھَ ہَ کير اصك ٹٌق
ہًٌ

عػب

ہل

گ ٹٌ

ہًٌ

عػب

ہل

گ ٹٌ

َ
اکیر ك ع ٹٌس تھٌ مٌشً گن
کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً
ہًٌ

عػب

ہل

گ ٹٌ

جب نن شہٌ كالٍ ك كاشج کلتٍ
کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً
ہًٌ

عػب

ہل

گ ٹٌ

َ نَ ملِیس ك ٌُكش عرٍّ
ہل گ ن
کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً
ہًٌ

عػب

ہل

گ ٹٌ

5252

رخیر شبیر کَ تھمللق سَ گٌؿ
کیسٌ

ِییمٌق کل
ہًٌ

رىعو
عػب

ہل

َ ظٌلف نَ طمٌْجلق سَ ىؿ
کس ر ین
کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً

رٌُ

ہًٌ

گ ٹٌ

َ
ّ یینلق نَ عذملق نن عذمَ غہ

ضینب ك کلنلـ کَ ٌُضك ّ ٹذھَ

کسنَ شہَ ظلف ك سیف اصك ٹٌق
ہًٌ

عػب

ہل

گ ٹٌ

ُ
َ ضیق الع ٹٌ
شٌـ کٍ جٌٍّ جل
ہًٌ

عػب

ہل

آؿ دمحم نن ہلتٍ
ہًٌ

عػب

ہل

عػب

ہل

گ ٹٌ

َ
ہٌتھمق میك ٌُول ق کٍ مہٌشیك لین
کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً
ہًٌ

گ ٹٌ

ُ
شكکَ سَ شک ٹٌ تہیك تھر غف کٌ صل ش

نن

کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً
ہًٌ

للہَ کٍ ضْجیركق میك جکشً ہلً

عػب

ہل

گ ٹٌ

عػب

ہل

گ ٹٌ

ضمج ٹٌ ہلق دس گھڑي میك اً سركش

ش قٌ
گ ٹٌ

کِ گ ٹٌ شبیر کٌ ضمکھٌ گً
ہًٌ

*****

عػب

ہل

گ ٹٌ
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قٌطمه میرا شٌشا

گھر اخش گ ٹٌ

َ دس رـ دصیق کٍ
خیرُـ ٔشرا ىۓ تھ
شبط شضمؿ قٌطمه کَ نلش ؽیق کٍ
َ ینلؿ صلش ہلتٍ تھر آُکي تھر گتٌ
تہل
ُ
ٕصلٓس کسًُ صل سہق میك اتھر گتٌ
اس ىؿ

نن ضمٌنن ًُۓ

گساییگٌ

ُ
ک ٹٌ ک ٹٌ سیف نن رست ش قٌ میك اتھٌییگٌ
مللذ نن كطق میك صل مٌرش کٌ چیق ہَ

س ْخ کَ كقُ رٕگٌ عذا كم دصیق ہَ
قٌطمه قٌطمه میرا شٌشا

گھر اخش گ ٹٌ

قٌطمه قٌطمه میرا شٌشا

گھر اخش گ ٹٌ
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ّ
َ ٓسس شہیك ہیك میرً ئیق شكض سَ
ْج
َ
َ تہیك ہَ آب تہر تھٌ ہَ شٌ من
ر ین
میك شبط ٌضطفٌ ہلق اگس ہَ میري ز طٌء
مہمٌف جٌف کس ہٌ میري کس رً کچي ج ٹٌ
ُذتیر کلتٍ جلتٌ ت ہیك ک ٹٌ کسكق اً مٌق
ب قذٓس أسٌ شكتھٌ ہَ اب ک ٹٌ کہلق اً مٌق
زٓسا ک ٹٌ ہَ ملت نَ رشكاضً نن میرً
َ ْجلق کَ میرً
ىسَ رکھٌ شہٌ ہیك ىچھ
َ کَ کير تھٌ میري گتٌ
ع ٹٌس ک ٹٌ گن
تھٌتٍ کٍ ملت سَ میري ہهت یکھر گتٌ
ُ
اكش اس نن ىچھکل کیسٌ نن ضضف صلاق مً
َ جً
َ کٌ ىعو لین
َ ِین
تیري میك ا ین
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اؽ ینہٌ شٌ ٔشر میرا ہٌتھمق نن ير گ ٹٌ
کھٌکَ كم تیر گلر میري ضمتٍ کس گ ٹٌ
َ ہف کًـ
اصغر لسٌف صلؿ سَ تھٌ ىچھس
ٌٌُُ ہَ آخسي تیرً سش مٌم کٌ شًـ
َ
ٔضبن رہق ہلق ضضمٌ ہلق اكش رؿ مللؿ ہلق
َ ہیك تیر کَ شكک ٹٌ تہیك ہَ صلق
َ لگ
ا ین
َ غہٌشا رك سجذم ارا کسكق
امٌق ىچھ
َ شب سَ رعٌء کسكق
اہـ عزاء کَ كا س ط
سجذً میك طير ک ٹذ نن خنجر جًییگٌ
کجلیگٌ ىش  ،سر میرا تیزً

خشھٌییگٌ

نَ سر نلق ىچھکل رُکي کَ رّ ٹٌ عذاۓ آم
ىحشر کَ شكض شہ ٹٌ اً مٌرش میري گلام
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َ
ضینب کٍ نَ شراتٍ ہً ریتٌ ہَ ىچھ
ُ
َ
مؼصلمل کٍ رہٌتٍ ہً ریتٌ ہَ ىچھ

َ ٓس
میري شمبه ضمّ ٹگٍ اب کس کَ شین
ریتٌ عذا ظکنبن ہل ٌٌُُ کہٌق میرً
عو شیػ ریك
ج
ٓسہٌف ریك کَ رـ سَ ہَ مٌتف نن ى لصیك
ؽخت میك دشر ُؾ میرً مللٍ شذا شہَ
َ ٔشر قذا
ؔلٍ جٌف کس ّ ٹگ
ظق کس جمٌ
ٓسہٌف ریك کَ لٍ سَ نن شبیر کٍ عذا
*****
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قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ
قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

ٌُتٍء اشًـ کل

ُ
شىٌُ ہَ

علمیرراش

َ ہل گ ٹٌ ىجٌش
ٌُضلك سَ ا ین

ْجٌٌُ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

ظٌلملق دصیق کٌ نن رلیر ہَ

ہف شنبن ٌضطفٌ نن اکیر ہَ

شٌمنلق نَ کیسٌ ظلف زھٌٌُ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

لسکس

دصیق

لسکس اشًـ

خسملو کٌ

کٌ
کل

تیر اكش علٍ اصغر

ُ
نَ ضٌُق ٓشة گ ٹٌ ہَ ہٌتھمق ٓس

کس ز طٌء نن تیر نن جًٌُ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

شام صؼ میك ایتٌ جٌق ٔشر رً کس

سجذم ء جٌلؼ میك اّ ٹٌ سر رً کس

ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

ریق اشًـ

کل

ْجٌٌُ

5222

کسًُ میك اِی ٹٌء تھٌ شكنَ ہَ

ٌضطفٌ تھٌ يرٕضٌ تھٌ شكنَ ہَ

گساٌُ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

جٌؽ ٓس دصیق کل

کسً ینہٌ

ظٌلملق نَ ہٌنَ للث کس خیمن

شكىٌُ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

کسًُء سَ شٌـ شٌـ سَ کلًو

شکي کَ سر دصیق کٌ سر تیزم

َ سر تھراٌُ ہَ
ّ یینلق کل ّ ٹگ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

َ
ج ٹکل کٌُرھَ ٓس یتٌ خشھٌنَ تھ
ُ
َ ک ٹٌ جٌلُ ہَ
آح اشکٍ ر یکھ

َ
غھمى خیرّ ٹـ آ غھمىنَ تھ

عٌُذ

ییمٌش

کنبنء شضمؿ

ک ٹٌ
کل

ج ّک
َُِی ِیس مٌق نَ دسکل ٌُى تھٌ
ُ
اس سَ کنلق لػیق کل عذاكت ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ
ُ
صل یتٌ کَ گھر کٌ اجٌى تھٌ
قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ
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اُؾ سجذً میك یمٌض اراء ہلّ ٹگٍ

آم تھر نل گسرف جذا ہل ّ ٹگٍ

آح عو کٍ آخسي ع ٹٌرت ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

ىعو عرٌُق ٓشا ہَ شیتٌ ٓس

ضینب خصیك کل ہٌۓ نن من طر

رکھٌٌُ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

ٌضطفٌ کٍ آؿ کٌ کسیك مٌتف

يرٕضٌ کَ ىؿ کٌ کسیك مٌتف

ىجلسم میك ئیق نن س ٹٌٌُ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

گسرش

ب قذٓس

نَ

ىجلسم نن ینچیق کٌ شٌنن ہَ
مؤوتیق شٌم

کٌ کسك

مٌتف

ُ
َ غف میك آُکي کل کسك
ا ُک

ُپر تف

عو کٌ غف ہمٌشً ٌُس امٌُّ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

دصیق کَ عزاراشك

جٌف تھٌ جٌۓ نل جٌف کل كاشك

شٌم نَ سب کچي ل ٹٌٌُ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

ٌُـ ٓس

5222

ہلگٌ

دشر ُؾ م طللـ کٌ الف ہلگٌ

كم کف ٕغیب دس نَ کو تھمىٌُ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

ؔش خصیك نلظن
خیف کس اً قٌر

خیف کس تیرا نن جٌق گصیك نلظن

ٓصـ میك غف دصیق غھٌٌُ ہَ

قٌطمه کَ ىؿ کل س ٹٌٌُ ہَ

مٌتف دصیق نل نن کف

*****

ُ
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا گھر اخش گ ٹٌ
ُ
اُؾ نَ کس ك عرٍّ کٌ کنبن اخش گ ٹٌ
ُ
ُ
گلري اخش گتٌ کلتٍ غھمى اخش گ ٹٌ
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اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا

گھر

ُ
اخش گ ٹٌ

ٌُتٍ مً نن قٌطمه کَ نلش ؽیق کل
رشٌُ ٓسس کَ شم گ ٹٌ ہٌۓ دصیق کل
اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا

ّ
ع
َ
َ نَ آب ير گن
َ طش سَ مٌ ہین
ْج

گھر

ُ
اخش گ ٹٌ

َ
آخس ٓشة کَ ملت کٍ گلري میك ضم گن
اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا

گھر

ُ
اخش گ ٹٌ
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گلري میك کھ ٹل ٹٌ ہلا

ْخ ّن دصیق کٌ

ئیق رف کٍ تھمؽ ّ ٹٌس سَ يرغھٌ کَ شم گ ٹٌ
اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
گھر

فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا

ُ
اخش گ ٹٌ

ضمکھٌ ضٌُق رکھٌنَ سَ اُؾ دشر ہل گ ٹٌ
اؽ تیر

آٌُ جلؼ غھ ٹذا رـ ٕکـ گ ٹٌ

اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا
ینہٌ شٌ جٌُذ ظلف کٍ ُذلٍ میك ضم
تیزم

ُ
گھر اخش گ ٹٌ

گ ٹٌ

جگس نن کھٌٌُ صلاتٍ میك ير گ ٹٌ

اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا

ُ
گھر اخش گ ٹٌ
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شٌنَ ک ٹٌ کَ صؼ کٍ ٓساتٍ میك ضم گ ٹٌ
عٌضي کٌ دشف گھمصكق سَ ٌُمٌؿ ہل گ ٹٌ
اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا

گھر

ُ
اخش گ ٹٌ

ک ٹٌ ملت تھٌ جذا کٍ قشف رؿ رہـ گ ٹٌ
رك ہنچکنل ق میك ملت کٌ شٌمٌف ہل گ ٹٌ
اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا

گھر

ُ
اخش گ ٹٌ

َ رـ سَ تھٌ سركش کل اطنی ٹٌف
ع ٹٌس دسک
َ رـ سَ ولح دسیتٌ کٍ آف ٌُف
تھٌ دسک
اً اشض کسًُ تیري گلري میك آف کس
فرضُذ قٌطمه کٌ تھرا
*****
*****

گھر

ُ
اخش گ ٹٌ
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ق ٹـ شہیر ہَ آح كاكًُ
ق ٹـ شہیر ہَ آح كاكًُ

س ْخ سركش ہَ آح كاكًُ

َ یتٌ صل جلؼ کل كم
َ تھ
صل من
ُ
ركش اجمذ نَ صل خشھٌ اسکٌ
َ
صل کو ضہرا کٍ گلر میك تھٌ ًُ

خنجر ہَ آح كاكًُ

رریِ

تیزً نَ سر ہَ آح كاكًُ
كم ضمیك ٓس ہَ آح كاكًُ

دسکٍ ملکت میك ركنلق عٌلف ہَ
ُ
عذش اجمذ نَ ضمٌُ صل اسکٌ

جٌؽ ٔشیر ہَ آح كاكًُ

شب کٌ شٌنن تھٌ دس کَاكٓس كم

رھلة اُذش ہَ آح كاكًُ

كم نَ ٌُكش ہَ آح كاكًُ

ُ
َ اس کَ
دس سَ ٓسسَ م طر گل

آب خنجر ہَ آح كاكًُ

َ
دس کل خیرُـ آ غھمىنَ تھ

جٌؽ اكٓس ہَ آح كاكًُ

شیر قٌطمه سَ كم

ّ ٹٌشٌ نَ سر ہَ آح كاكًُ

صل

َیُال

صل کو ٌُضك تھٌ عو کٌ كم ہَ ہَ

شف میك نَ َپر ہَ آح كاكًُ

ُ
صل کو شٌقٍ خسـ کٌ تھٌ اس کٌ

سر ک ٹٌ رھڑ ہَ آح كاكًُ

یق غھذا سر ک ٹٌ گسً شف میك

غلف ٌض طر ہَ آح كاكًُ
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سیّر

سر نَ غہرا ّ ٹذھٌ غہ ٹذ ہلۓ

ایق

َ نَ ٓسغھٌ شف میك گسا
کھٌ کَ شین

آم اکیر

جلؼ نَ تیر ظلف کھٌکَ ملا

ہَ ہَ اصغر ہَ آح كاكًُ

امق میك ہَ عہٌف دس گھر سَ
ُ
صل تھٌ ضہرا کٍ نلتٍ اس کٌ لٹاُُ
ُ
صل کو عٌلف غھڑاكً اس کٌ گً

كم ّ ٹٌم گھر ہَ آح كاكًُ

ُ

ہَ آح كاكًُ
ہَ آح كاكًُ

ہَ ہَ گلہر ہَ آح كاكًُ
طمؼ اُذش ہَ آح كاكًُ

ک
ل
ھ
ے سر

دس کٍ مٌق کٌ ج ٹٌضم ٕکً نن سب

كم

دس کَ سر ٓس ہَ جٌرش عصهت

كم نَ جٌرش ہَ آح كاكًُ

سیر

ہَ آح كاكًُ

مہر دس کٍ ارب کسً ٌُشك

كم

اِی ٹٌ کسًُ میك شكنَ ہیك

شكض ىحشر ہَ آح كاكًُ

*****

ٓس ہَ آح كاكًُ

ُ
َ سیف دصیق نَ رؿ ٓس اتھٌنَ ہیك
کین
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ُ
َ سیف دصیق نَ رؿ ٓس اتھٌنَ ہیك
کین
دصیق

دسی ٹٌ

دصیق

دصیق

شف سَ ہر اؽ غہ ٹذ کٌ ىعو تھٌ ىنَ ہیك
ُ
لَہ نِم کٍ جب عذا ستٌ ركلہٌ نن شؽ سکٌ

م
ج
ٹ
ك
ـ کل ـ ٓشا
ركلہق کٌ ہٌتي غھمص کَ

َ سجٌنَ ہیك
غہرا کَق کٌ سر نن كم ا ین

ع ٹٌس جب کو صلف میك زكب ہلنَ ملے
نلتٍ کير دصیق کٍ ىسَ نن گس ٓشً
ب قذٓس نَ دصیق کل ک ٹٌ رف رکھٌنَ ہیك

5225

َ سَ تیزم ٕکٌل ٹٌ
کشُـ صلاق کَ شین
ُ
ک ٹٌ اس گھڑي دصیق کٍ جٌلُ کٌ نلغھ ٹٌ
َ سَ ٌٌُُ لگٌنَ ہیك
َ کٍ ىش شین
ِین
عرش ك ضمیك دصیق کٍ عرُّ نن شك ٓشً
َ
اصغر کل شٌم كیر میك دس رـ ل ٹٌ جک
ٌُتٍ تہیك تھٌ كیر نن آ ٔسمق تہٌنَ ہیك
ُ
آسً ضمیك نن گھمصً سَ گٌلل کَ ُـ گسً
َ
کنلق نن ضمیك نن نلث کَ اقًؽ گس ٓشً
مللٍء کٌّ ٹٌت صل صلق میك تہٌنَ ہیك
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خیمنء اہـ ینت

میك

مٌتف ہلا ّ ٹٌ

َ گھمصً ہمیك ّ ٹٌ
سركش کہٌق نن شم گن
ُ ُ
ٌُلل نن کضکٌ صلف نن رؿ رؿ لگٌنَ ہیك
ضضملق سَ صل ش صلش ہَ ظٌقُ تہیك سشا
ٔس اُؾ کٌـ ٌُقٍ ہَ  ،سجذم کسً اراء
عو کٍ مذر کل ینچیق ٔشربػ ىنَ ہیك
نلتھٌ غھري دصیق کٍ گسرف نن جـ گتٌ
کسُـ دسیتٌ صلف میك

آللرم ہل گتٌ

اقًؽ ك عرش اكش ضمیك سب تھر تھرانَ ہیك
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ساکس ہزاشك ٓس کہٌق ْچي

شٌ ٓسہٌف ریك

ظق نَ کل ٌُ دسی ٹٌ ہَ ِی ٹٌب مؤوتیك
نل نَ غف غہٌ میك كم جللً رکھٌنَ ہَ
ُ
شك کس غف دصیق میك تیري رعٌئیك لَ

مٌتف سَ نل صل صلش ہل نل سب نعوتیك ملے

ُ
خنت میك شٌتي جٌنَ کل رّ ٹٌ میك آً ہیك
ُ
عٌُذ غف دصیق نل ضہراء کٍ ہَ رعٌء
ؔ
َ ىجٌلظ اكش ىخب نن شیػ ریك غہٌ
دسک
َ نن دس نَ سجٌنَ ہیك
مٌتف کَ راغ شین
٭٭٭٭٭
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ُ
َ اهت کل ْجٌنَ كالَ نَ
َ لین
کچي تھٌ نن ْجٌٌُ ا ین
ُ
َ اهت کل ْجٌنَ كالَ نَ
َ لین
کچي تھٌ نن ْجٌٌُ ا ین
سجذً میك غھکٌ ري ِیسٌتٍ سر اّ ٹٌ ک ٹٌنَ كالَ نَ
ب قذٓس کٍ تھمکس تھٌ کھٌتٍ گھر اّ ٹٌ لٹاےن كالَ نَ
ُ
ک ٹٌ صیر ک ٹٌ  ،ک ٹٌ شکس ک ٹٌ  ،اکیر کل اتھٌنَ كالَ نَ
غھملَ سَ ُذؿ کس گلري میك گلري سَ ُذؿ کس ٓسُّ میك
کس طرد ّ ٹٌتٍ ینہٌ لجذ اصغر کل شًنَ كالَ نَ
َ ضضمٌ تھٌ ہلنَ
ٌُتٍ تھٌ تہٌ صلق تھٌ ٓسشٌ شٌنَ تھٌ کن

غ
ھ
رؿ کس رٌُ تیرك سَ لتٌ ًظکیزم ْجٌنَ كالَ نَ

ُ
َ
خیملق میك اجٌى عرؼ ہلا اشکلق میك س ٹٌشً زكب گن

عٌضمش کٍ سب ک ٹٌ کچي نن ک ٹٌ طمع کل ْچھٌنَ كالَ نَ
قشهت نَ ذگٌٌُ اصغر کل تہجٌف لٍ ٌٌُُ کٍ آكاض
غھملَ کل ٓشة کس غھمص رٌُ و ٹذاف میك جٌنَ كالَ نَ

5222

ُ
ت
کلفَ کٍ كعٌئیك کٌَّ ا ھٌ تیزً نَ ن طر ینجٌ کسلٍ
نَ ٓسرم صل ریکھٌ ضینب کل فرآف س ٹٌنَ كالَ نَ
ُ
ک
َ خیملق کٍ اكش اس نن يرٕض کٍ ٕ لی لیك
خیگٌشٌُق جلن
سجٌر کٍ جٌلُ کٍ ریکھٌ ضْجیر تہ ٹٌنَ كالَ نَ
َ
َ اکیر کٍ اجـ تھٌ تھمؿ گن
ٓسغھٌ کٍ جمؾ تھٌ تھمؿ گن
ُ
ضینب کل اصھٌتٍ ایتٌ ع ٹٌ ٓسرً کل ْجٌنَ كالَ نَ
ُ
َ
ایمٌق کٍ کصش جب تیز ہلتٍ شكکَ سَ تھً جر ک ٹٌ ش کن

ٌُظـ کٍ طرػ سَ مبن ملصا فرركس میك جٌنَ كالَ نَ
ہر گٌـ نن ہر ہر میزؿ ٓس معنلر کٌ شف میك شکس ک ٹٌ
َ ُؾ نَ شیر کل ىنَ كالَ نَ
و ٹذاف سیف سَ خیم
ـ جذا کٍ يرضٌ سَ عٌضمش کٍ جلتٌ شیتٌ ٓس
اً كعؔ

یکھرا رٌُ رانَ رانَ کل ٔسینخ ّ ٹٌنَ كالَ نَ
*****
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کچي رٓس کٌ مہمٌف رؿ ّ ٹذ علٍ ہَ
کچي رٓس کٌ مہمٌف رؿ ّ ٹذ علٍ ہَ
َ سَ نن سب رُکي شہٌ ہَ
ضینب رش خیم
رشٌُ کٍ ٓساتٍ نن ہَ ّ ٹٌضمق کٌ علمذاش
ہٌتھمق کل ک ٹٌۓ ہلۓ شبیر کٌ غف صلاش
َ سَ لگٍ ہَ
ُکشً صل ہلتٍ ًسؾ كم شین
ُ
ُ ُ
ب
ت
َ
اتي اتي کَ گسً ہیك ک ھٌ گس گس کَ ہیك ا ھ
ىسَ سَ لنٹ کس تہت شبیر ہیك شكۓ

َ میك صلاق ىؿ کَ ٓسغھٌ کٍ اتٍ ہَ
شین
مٌق تھملَ نل کنلق کس تھً غھملَ سَ كم جٌٌُ
ہر اؽ ٕگٌہلق سَ كم آ ٔسمق کٌ ّ ٹک ٹٌ

ٌُكؽ علٍ اصغر کٍ جب گسرف نن لگٍ ہَ

5222

آغلش میك ل ٹکس غہٌ ِیتٌ سَ نلق نللَ
َ ٌٌُُ تیرً يرنَ
اً میري ظکنبن جل
َ نن شً نَ کل اب نن تیري تھمتھٌ ہَ
شین
نن نلسگٌم اجمذ يرشـ ہَ اً ظٌلف
شگشً رً ہزاشكق مگس نَ ضمر ہَ ظٌلف
ُ
َ سَ نن آخسي سجذً کٍ گھڑي ہَ
اتي شین
ک م
َ ك ٹـ میك کھڑي ہَ
مٌق ٌُللق کٌ شٌٌُ ین
ُ
گلري میك اتھٌنَ کل كم نَ ٌُب ٓشھٌ ہَ
لٍ ٓس ہَ میرا ىؿ اكش آیکھمق میك ت مٌ ہَ

*****
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ّ
َ
َ جلن
َ سجٌر جلن
کسب ك ًُ سَ ٕکل
ّ
َ
َ جلن
َ سجٌر جلن
کسب ك ًُ سَ ٕکل
َ
َ جلن
اكش شك شہٌ ہَ ضینب ٌُ شٌر جلن
م
آؿ یتٌ کَ ىسَ ك ٹـ میك نَکَق ہیك
ٌٌُُ کٍ ىش شف میك نَگلش ك نَکَق ہَ
َ
َ جلن
عٌُذ کل آ شہٌ ہَ نن ٌُر جلن
گسرف میك طمؼ تھٌشي ییمٌش کل تہ ٹٌٌُ
ُ
تیڑي میك اكش شظق میك ق ٹذي اسَ ّ ٹٌٌُ
ُ
َ
َ جلن
َ آضار جلن
اهت کل صل کس ّ ٹگ
ہَ شٌشٌُف ّ ٹذؿ کٌینلق تھري ضمیك ٓس

ُ
ک
َ کل شؽ جٌنَ صل ہیك ٓس
کٌّ ٹٌ ٕکٌ لن
ّ
ّ
ج
ج
َ
َ لن
نل مٌ نشَ ہیك رشً جًر لن

5225

غ
سر سَ شرا ہمٌشً ھیتٌ گتٌ ہَ تھٌتٍ
ّ
ّ
ک
رشكق سَ ٔست ضضمٌ شسٌ میك ہَ ًتٍ
ُ
َ
َ جلن
ضینب س ٹٌ شہٌ ہَ شكرار جلن
م
ك ٹـ میك شٌشي ىصیك ٌُمٌؿ ہل جکٍ جب
َ سب
َ جً ر ین
اس ٹٌب ك مٌؿ للٌُ  ،خیم
ّ
سجٌر ٌُنلاق

َ
َ جلن
نَ گھر ہلۓ ہیك گھر کَ افرار جلن
کٍ ًس ٹذ کل تھٌ جًٌُ

تیزً کٍ نلؽ ٓس سر شبیر کٌ خشھٌٌُ
َ
َ جلن
ًضکـ کسٌ کسك اب امذار جلن
َ مٌشً
ع ٹٌس تف کہٌق ہل ىچھکل طمٌ ْج
َ كم گلضماشً
َ غ ھین
َ تھ
ٌٌُُ نَ صل ر ین
َ
َ جلن
کستٍ ہَ نلق ظکنبن فرٌُر جلن

5225

ُ
ک
ی
غھمتٍ سٌ اُؾ شمبن ہَ ٔضبن کٌـ ر ھم
جکشً ہلۓ شظق میك ٌُفر امٌـ ریکھم
َ
َ جلن
اكش غيزرم یتٌ کٍ اكىر جلن
رشٌُش شٌـ میك جب ینت ینلؿ آتٍ
َ میك ظٌلملق کل ج ٹذش کٍ شٌق رکھٌتٍ
ش ین
َ
َ جلن
ٌُظـ کٍ نلق ہً ري ِی ٹٌر جلن
ٓسہٌف ریق عو کٍ کس غير طمؿ ٌُشب
عٌلٍ قذش کٌ

کہ ٹٌ کسٌُ قنلؿ ٌُشب

َ
َ جلن
ُؔمٌ اششٌر جلن
کسٌُ ہَ نن دسٌ

*****
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کسب ك ًُ کَ خیگـ میك آتٍ دصیق نن آقُ ہیك
کسب ك ًُ کَ خیگـ میك آتٍ دصیق نن آقُ ہیك
گھیرً ہلنَ ہیك ولح لػیك کیسٌ نن آتٍ ق ٹٌهت ہیك
ّ
ک
ک
د
ھ
َ ہیك جٌلٍ کلضً ر ً کس
َ صیق سَ ہن
ْج
ّ ٹٌس سَ اب نل اً آقٌ یق میك نن کلتٍ ظٌقُ ہیك
َ ٌُتٍ سَ تھرا
شیر ٓساتٍ سَ صل جً ًسؾ لین
ضمش لعینل میك نن ہلا ریکھم علٍ کٍ جًلُ ہیك
َ ع ٹٌس کَ اكش ًسؾ غھ ٹذي گھمصً سَ گسً
شٌنَ کن
ّ
َ ّ ٹٌسَ شہَ ہل گتٌ آم غہٌرت ہیك
َ میك ْج
خیم
جٌف ك جگس صل دصیق کٌ ہَ اكش کمٌتٍ تھٌ غير کٍ ہیك
ُ
ت
َ تھرّانَ رً ري اسَ ھٌ اجٌضت ہیك
رُکي فر سن
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َ میك دس سَ رھٌشس تھٌ ہٌنَ كم شیر تھٌ مٌشا گ ٹٌ
خیم
آؿ ییمیر شكتٍ ہَ ولح لػیك میك تہٌجت ہیك
َ نن دسکل شًنَ یتٌ
ركش نن دسکل یبھٌنَ یتٌ شین
ُ
مٌشا ہیك کلمن گلنل نَ کیسٌ نن اس سَ عذاكت ہیك
َ َ
ت
م
ی
ٹ
ی
ِ
َ
نل لَ دصیق کَ نعذ میرً رش رش کل ھرا گ
شام میك عٌُذ ٌض طر کٍ تہ ٹٌ کسٌُ ش قٌظت ہیك
ایق علٍ کٌ مٌتف ہَ جٌف یتٌ کٌ مٌتف ہیك
ّ
ت
جٌف تھٌ جٌنَ نل ک ٹٌ غف ہَ عزي نن ھٌ شعٌرت ہیك
*****
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کسب ك ًُء میك آۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

عزـ ص قٌعت

َ
مؤمق لین

َ
َ
ریق اراء کسنَ کَ لین

كعذم یبھٌنَ

آۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

ُ
گھمصا شکٌ رش کسب ك ًُء

آسً ضمیك نن شٌم ہذي

نللَ ًُء میك آۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

تھٌ

نن خصاء

ىعو مع طر

صلف کٌ

ٌُتٍ ب قٌري

کٍ

تیري كىء مہکٌۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

َ تھٌ
تھٌتٍ کٌ ىعو شٌ من

تھٌمَ کير مللٍ نَ

ْچھکل کہٌق اب ٌُۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

آٌُ

ركش نن جب اکیر کل شکھٌ

آیکھمق سَ اشؾ تہٌۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

ركش

دمحم

ٌُر

کہٌ
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َ
تیر ك صلاق سب غھمص جل

ىعو اکیر

ہٌتھمق نن ہَ

آۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

ضملو تہر کٍ ّ ٹٌس میك تھٌ

صعػ کٌ عٌلف

ُ
ک
اكش ر ھٌ

ىصیك اتھٌٌُ جٌۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

كقُ كراع ضینب سَ کہٌ

صیر سَ کٌـ ہَ اب لی ٹٌ

غھمص کَ تف کل جٌۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

ک ٹٌ

یق سَ ہلا سر کِ کَ جذا

لٍ نن رعٌء ٔس ىۓ دصیق

شٌتي خسـ کل ىۓ دصیق

کلف مذر

آخسي سجذم

کل

عو ن َ

٭٭٭٭٭
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کسب ك ًُ میك ینہٌ ضہراء کٌ ىؿ ہَ

کسب ك ًُ میك ینہٌ ضہراء کٌ ىؿ ہَ
م طللـ نَ غہٌشا ضہراء کٌ

ىؿ ہَ

نن مٌلؾ عہٌق ہیك نن ریك کٌ آسرا ہیك
ٌٌُُ سَ صل ک ٹٌ تھٌ كعذم یبھٌ شہٌ ہیك
عرش ٓسي کٌ ٌُشا ضہراء کٌ ىؿ ہَ
ُ
ریکھٌ صل تیري عرُّ صلر شكنَ شب

اُل ّ ِعرٹُ

کسب ك ًُ میك ْچي ٓس آتٍ ہیك كم ٌغینت

اہلل

کٌ

مللٍ کٍ شٌق تیرالٍ کسب ك ًُ میك شٌري
ُ
کہراـ ہیك خسـ میك ركلہٌ کٍ ىش آتٍ
ٌُُرھَ کَق کٌ غہرا ضہراء کٌ ىؿ ہَ

ّ ٹٌشا

ضہراء کٌ ىؿ ہَ
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ًسلف کَ مٌم ٌُشً ضینب کَ رك صلضارً
شیر

کَ غہزارً

إعٌش اكش ٌُكش
ُ
ىعو ہر اؽ اتھٌٌُ ضہراء کٌ ىؿ ہَ
رشٌُ نن نلق ن طٌشم قشهت نَ ہیك رکھٌٌُ
َ عٌضي ٌُضك ک ٹٌ کَ ضمٌُ
ٌُتٍ کَ لین
ُکشً کير جذاٌُ

اکیر کٌ

ضہراء کٌ

ىؿ ہَ

ک
َ سَ ھینجٌ تیزا
ىعو ریکھٌ شین

َ سَ ير نَ لگٌ ہَ ِی ٹٌ
لی ٹٌ ل ٹٌ گل
رشر ك الف سَ ٓشٌُ ضہراء کٌ ىؿ ہَ
َ ٕکً
ہٌتھمق نن ینہٌ ْخ ّن ٌُتٍ کَ لین
عو نَ اٌُ ھ ٹٌتٍ خسمـ نَ تیر مٌشا
دس کَ لہل میك ركٌُ ضہراء کٌ ىؿ ہَ
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کٌُرھَ نن ٌضطفٌ کَ ریکھٌ تھٌ ہر کسٌ نَ
َ نن طير ِیبھٌ شكکٌ تہیك کسٌ نَ
شین
ظٌلف نن جٌّ ٹٌ تھٌ ضہراء کٌ ىؿ ہَ
نلتھٌ غھري جلٍ ہَ عٌلف میك کھـ ُلٍ ہیك
آكاض ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ

عرش

جٌ شہٌ ہیك

س ْخ ہل نَ کل ّ ٹٌشٌ ضہراء کٌ ىؿ ہَ
ضینب کل سر ٓسھبن ٌُضاشك

میك تھراٌُ

ُ
تیزً نن سر عو کل اس غف نَ شىٌُ
اشؾ لہل تہٌٌُ ضہراء

کٌ

ىؿ

ہَ

َ ضہراء کٍ دشف ٓسسَ
آ ٔسمق لہل کَ ّ ٹک
عش کھٌنَ ٌضطفٌ ہَ ٕکلٍ ہَ آم جگس سَ
کجً ہَ دضکٌ

ىعو ضہراء کٌ ىؿ ہَ
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َ ْجٌئیك
اً شیػ ریق مللٍ سجذً ْچھ
ٌ
خنت کٍ ُکسي نن ہف ْچي کل ٌُر آئیك
صلش ْچي سَ آح کی ٹٌ ضہراء کٌ ىؿ ہَ
َ ہیك اس طرد کٌ مٌتف نل نن ہلا تھٌ
شین
یبھر تھٌ کسًُ میك مٌتف میك شك شہٌ تھٌ
ْحش رعٌء کٌ نلعو ضہراء کٌ ىؿ ہَ
آكاض

ٌُ دسی ٹٌ

ْچھکل

سکس

دصیق

ہر آق

ٔس ٹذ
کسٌُ

ہیك

مللٍ

تیرا ك تیرم

ْچھکل ہر اؽ سَ ّ ٹٌشا ضہراء کٌ ىؿ ہَ
نن شٌف اكش نن ضمکُ بنسم نن نلق جکلهت
َ عظهت
عٌُذ دسیتٌ راعٌ کٍ رّ ٹٌ ر یکھ
ؔ
َ كاى ضہراء
کو دضکٌ جٌ ہن
٭٭٭٭٭

کٌ ىؿ ہَ
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کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ
کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ
تہر شكاق ہَ اكش ّ ٹٌشٌ گھر ضہرا کٌ

آۓ تیرً رامق میك مہمٌق

ُ
ٌُغ اجٌصا

ٌُصؼ کنلق ٓسٌُر ک ٹٌ گھر ضہرا کٌ

کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ

نن کیسٌ مہمٌف کٍ جذهت

ّ
ئیق رنلق سَ ّ ٹٌس کٍ شذت

م طرمء آب تہیك ٌٌُُ گھر ضہرا کٌ

کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ

ایق دصق کٍ کیسٌ شٌري

تھمکَ ّ ٹٌسَ سب ٌُشاتٍ

ٌُتٍ کل تھٌ ٓسس گ ٹٌ گھر ضہرا کٌ

کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ

ک ٹٌ ہَ كٓساق

ُ
اؽ اؽ کس کَ ىصیك اتھٌۓ

سر سَ ٌُ ُؾ صلق میك تہٌۓ

ىضمق سَ تھٌ تھرا ہلا گھر ضہرا کٌ

کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ

گلري سَ اكش گہلاشكق سَ

ّ
َ مٌلق سَ
ْچھڑً ہیك ْج

شٌـ ُلؾ كٓساف ہلا گھر ضہرا کٌ

کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ

اً اکیر

رُکي نل لل اؽ ٌُش ُلٹ کس

لگ ٹٌ ہَ كٓساف تھرا گھر ضہرا کٌ

کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ

ُ
سجذمء صؼ سَ سر نن اتھٌٌُ

سر رً

اشًـ ْجٌٌُ

ہف ٓس ادسٌق کس گ ٹٌ گھر ضہرا ہَ

کسُـ نلنَ للث ل ٹٌ گھر ضہرا کٌ

جٌل

جذا

جٌلظ
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*****

کس
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ُ
کسُـ سَ اخشا گھر ىتٍ ضینب
ُ
کسُـ سَ اخشا گھر ىتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

اً ٌٌُُ

کھم کَ دصیق کل آتٍ ہلق ٌٌُُ

آتٍ ہَ ینہٌ مٌق جٌتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

َ کہلق ک ٹٌ ظلف ہلا ہَ
کیس

للٌُ ہَ

سجذم ْجٌ

کس نللٍ

راغ تہیر

ّ ٹٌشٌ

ہمٌشا

ک ن بن

کَ ىتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

َ میرً
َ تھ
اً ٌٌُُ غھمنَ ْج

ُ
ت
ک
َ
َ ھٌ ىسَ ہَ میك نَ ر ی ھ
ا ُک

تھٌتٍ نن فرٌُق کس آتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

آٌُ

شٌري کَ رف صل صلق میك تہٌٌُ

صلف میك ٓس غہرا ىتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

م طللـ ركلہٌ

اؽ

ٌُر
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َ
َ تھ
ع ٹٌس کَ رك ٌُضك کن

َ
تھٌتٍ کير کل تھٌمَ کھڑً تھ

ع ٹٌس کل تھٌ شك آتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

ٌٌُُ ت مہٌشا

ُ
َ جگس ٓس تیزم ہَ مٌشا
ا شک

راغ جگس نن عو آتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

ہف سکـ تھٌ صل

ّ
َ
َ سَ ْج
ینہ

اً ٌٌُُ اصغر کل تھٌ نن ْحسٌ
ُ
كیر میك اشکل غھمص آتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

جب جـ شہٌ تھٌ تھٌتٍ نن خنجر

میك نَ نن ریکھٌ آیکھمق سَ من طر

ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

تھٌتٍ کَ اشکل کٍ تھٌ نن ٓسکُ

َ ہر رـ صل ہهت
ضینب کل ر ین

س ْخ کٌ من طر عو ٌُتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

ہٌنَ

دسی ٹٌ

ّ
جًتٍ

کل

تیر

مٌشا

ُ
اینل ق
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نن

ٌٌُُ

ہمکل

ِیبھٌٌُ

شٌـ کَ ٌُضاشك

میك تھراٌُ

ُ
ریکھٌ ہَ أسٌ شضماتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

ضینب کل اؽ ُـ تھمؿ نن جٌٌُ

آ ٔسمق ٌغینت نن تف تہٌٌُ

اؽ ُـ نن شاجت ہَ ٌُتٍ ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

کٌ كس ٹلو

ّ
َ رؿ کٍ ت و ٹٌ
لَ کَ صل مٌ ُگ

عٌلٍ قذش
ُ
ُ
ش
او ٹذ ا کٍ

ضی ن ب
تھر

ضینب

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینبُ

آتٍ

ضینب کٌ شكضن ٌُ شب رکھٌ رً

ہيرام مللٍ ضٌُشت کسا رً

َ ہیك ہر رـ س ٹذاتٍ ضینب
ک ہن

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

فرمٌنَ ہیك نن شیػ ریق سركش

ُ
ت
ک
م طللـ شینب ر ھ ٹٌ ھٌ ٌض طر

ؔلٍ عو آتٍ ضینب
ک ٹٌ ک ٹٌ جمٌ

ٌٌُُ کَ شكضَ نن آتٍ ضینب

٭٭٭٭٭
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کسُـ میك ٌغینت کٌ طمقٌف ہَ سركش ٓس شكنَ ہیك علٍ
کسُـ میك ٌغینت کٌ طمقٌف ہَ سركش ٓس شكنَ ہیك علٍ
نلّ ٹگٍ ق ٹٌهت جب ٌُر آ ٌُ ہَ كم من طر شكنَ ہیك علٍ

ھریتٌ کٍ لی ٹذنلق کٌ مل ٹٌ سیف

ہلا ہَ

ضمٕگٌ صل شٌم ریك نَ رؿ غف سَ تھر گ ٹٌ ہَ
ٓسعو ًسنخ کٌ جب ٌٌُُ

نل آُکي تھٌ ٓس

شكنَ ہیك علٍ
ٌُر آ شہٌ ہَ عو کل اہـ خسـ کٍ عرُّ
ّ
ّ
َ اكش ّ ٹٌس کٍ كم شذت
َ ْج
َ ینہ
كم ینہ
َ شہَ شٌگس
جب شٌمق ہل رشٌُ اكش ضم کھ
شكنَ ہیك علٍ

5222

َ
ٌُر آٌُ ہَ رشٌُ نن ع ٹٌس گسً ہل ُگ
َ
َ ہل ُگ
ًظکیزم غھذي ہلگٍ ٌُضك تھٌ کن
شبیر کير ُکشً ہَ تھٌتٍ کَ ىسَ ٓس
شكنَ ہیك علٍ
َ
شبیر ٔشر کل جب يرنَ کٍ شضا ر ّ ٹگ
َ
گسنَ ہلً گھمصً سَ صلر ن طركق سَ ریکھی ٹگ
َ نن س ٹٌق کھٌ کَ ٓش ییگٌ علٍ اکیر
شین
شكنَ ہیك علٍ

مؼصلـ علٍ اصغر جب غھملَ میك ٓشییگٌ
جب ٌُتٍ کَ ُذلَ میك اؽ تیر كم ٌُییگٌ
شبیر کَ

ُِجل ّ ُو

میك ہَ صلف علٍ اصغر

شكنَ ہیك علٍ
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خیرُـ نَ صل عو سَ شكکس نن کہٌ ہلگٌ

اہلل

کٍ يرضٌ

ہَ شبیر

کسك سجذم

َ خنجر
كم دسؾ گً عو کٌ اكش نلتھٌ جل
شكنَ ہیك علٍ
كم غھی ٹٌ ہلا ضمشح کسُـ کَ ّ ٹٌٌُق میك
ُت
ظ
اكش ا ھتٌ ہلتٍ آُذھٌ كم لف کَ و ٹذاق میك
َگٍ ىضمق سَ تھرا ہَ گھر
ٌُ عؾر میك ر یکھ
شكنَ ہیك علٍ
غ
شعللق میك گھرً گھر کٌ ھیتٌ ہلتٍ جٌرش کٌ
ّ
ْجلق کَ

ےس ِسک ےن

َ ہلنَ گلہر کٌ
کٌ عہین

اؽ اُؾ ٌغینت کٌ ٌُر آٌُ ہَ جب من طر
شكنَ ہیك علٍ

5222

كم کلفَ کٌ من طر تھٌ ٌُر آٌُ ہَ ج ٹذش کل
َ سر کل
َ ضینب کَ کھل
سب للؾ ہٌ ریکھ ٹگ
كم كقُ کو شكییگٌ تیزً نن سر سركش
شكنَ ہیك علٍ

ہیگٌـ کٌ عٌلف تھٌ اكش ضمش تھٌ مٌتف کٌ
شیػ الہذي سركش نَ جب سکس ک ٹٌ غف کٌ
ُؔذ نن ّ ٹٌق س ٹکس
رؿ صلف نن شكنَ کنلق عٌ
شكنَ ہیك علٍ
٭٭٭٭٭
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کسًُ
کضکٌ سر ک ٹٌ

ّ ٹٌ

گلر میك تیري

لٍ نن للگلق کَ کضکٌ کلمن ہَ

کسًُ

ّ ٹٌ

کضکٌ گھر ل ٹٌ گلر میك تیري
شٌم كاى کٌ

کلف ٌٌُُ ہَ

َ
کضکٌ خیرُـ ٌُض اتھٌنَ تھ

َ
کضکٌ غھمى آ کَ صلر غھمىنَ تھ

کلف قٌطمن کٍ گلر میك ًُ

ركش ٓس یتٌ کَ کلف ہَ خشھٌ

َ ی تٌ
َ تھ
کس گلل کَ نلسَ لین

َ ک ٹٌ یتٌ کبھٌ؟
َ تھ
شكنَ ر ین

كم گً کہٌق نن غھمشي کہٌق

نل نَ کس طرد ریکھٌ آطمٌق

َ
َ تھمؿ جٌؽ میك مل
َ کیس
کیس
ت
ٹ
ھ
ق
َ
ـ ہل گ ن
َ
َ ینج
تھٌ ْج

َ
َ گـ کھل
ٌُغ رہر میك نن ا ٔس
َ
گسـ شیتٌ ٓس ہٌۓ ضم گن

رُکي کسًُ يرنَ كاللق میك

لسکس

اُؾ تھٌتٍ تھٌ عو کٌ ٌُضك تھٌ

تہر

اُؾ نل صلاف شٌف ٌضطفٌ

َ ٓس ٓسغھٌ کھٌ گ ٹٌ
َ شین
ا ین

دس کَ غف میك ضف شٌم ریك ہلۓ

َ تھٌ ک ٹٌ کہیك ہلۓ
ظلف ا ٔس

ّ ٹٌس کسکٍ اُؾ تیر سَ ْچھٌ

ک ٹٌ سیف تھٌ أسٌ ریکھٌ ہَ کبھٌ

دصیق کَ ج ٹٌلل میك
ٓس گ ٹٌ

تھر

نن

آسکٌ
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نعذ ق ٹـ شٌم شف کٌ

ىجرا

کس ضٌُف سَ ہف کہیك تھً

دشر تھٌ ع ٹٌق

ق ٹذ ہل کَ آتٍ شٌشي ّ یی ٹٌق

ؔ راس ٹٌق
عو کَ غف کٍ ہف ٓسكاض

َ کل کہٌق سَ ىۓ ہف ضٌُق
ک ہن

ق ٹـ گٌم میك

*****
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م
کسًُ کَ ك ٹـ سَ ینہٌ ضینب آتٍ ہَ
ُ
م
ک
ت
َ نن ر ھ ٹٌ کَ میك ہیك کہٌق ٌُلق
ئیق تھ
تھٌتٍ اب میرً یمکل زھلُرنَ کہٌق جٌلق
ّ
اّ ٹٌ مبن میك امٌق کل کس طرد سَ رکھًلق
اب مذّنن میك قشهت کس طرد سَ ىتٍ ہَ
م
ٹ
ك
کسًُ کَ ـ سَ ینہٌ ضینب آتٍ ہَ
دس گھڑي میك ٕکلٍ تھٌ شٌتي میرا تھٌتٍ تھٌ
قلب ك جٌف ج ٹذش تھٌ ریق کٌ قذاتٍ تھٌ
قٌطمه کٌ ِی ٹٌ تھٌ

شٌم

کسًُتٍ تھٌ

مذّنن کل

کسًُ

ٔسٌتٍ ہَ

غھمص

کس

م
کسًُ کَ ك ٹـ سَ ینہٌ ضینب آتٍ ہَ

5225

َ علٍ اکیر
َ علٍ اصغر ير گن
ير گن
شف میك ہل گ ٹٌ ٌُمٌؿ ىعو قٌطف ٌض طر
ضمٌُ ہَ

رشٌُ

ٓس ایق

شٌقٍ کلٓس

غلف اكش دمحم کل شف میك کھم کَ آتٍ ہَ
م
کسًُ کَ ك ٹـ سَ ینہٌ ضینب آتٍ ہَ
ت
جب مذّنن ہنجلُگٍ ک ٹٌ کہلُگٍ للگلق سَ
ير گ ٹٌ میرا تھٌتٍ ک ٹٌ کہلُگٍ للگلق سَ
َ فرضُذ ک ٹٌ کہلُگٍ للگلق سَ
ق ٹـ ہل گن
آح میرً کنبن کٍ شٌـ سَ شہٌتٍ ہَ
م
کسًُ کَ ك ٹـ سَ ینہٌ ضینب آتٍ ہَ
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نن کہلق مذّنن سَ اً میرً كطق كالل

لٹُ

گ ٹٌ ضمق میرا اً میرً كطق كالل

آل آ کَ پرہس رك اً میرً كطق كالل
شٌتي تھٌ صل کـ میرً اب کہٌق كم تھٌتٍ ہَ
م
کسًُ کَ ك ٹـ سَ ینہٌ ضینب آتٍ ہَ

*****

5222

کسًُ

کسًُ ْچھکل

تھملَ

ت ہیك

کسًُ

کسًُ ْچھکل

تھملَ

تہیك

اً غہ ٹذ ش قٌء ْچھکل تھملَ تہیك
گھر میك آنَ صلسٌ ٌُر آنَ نل ہٌ
غف میك تیرً تھمىنَ میرًغف سبھٌ
ّ
اً میرً مذعٌء ْچھکل تھملَ ت ہیك
ٌُ دصیق ٌُ دصیق ہَ كطیُو

میرا

ُ
اس سَ ٓشھکس تہیك آسرا ركسرا
ّ
َ
الع طش الع طش ْج

لٍ نن صنخ ك ًسٌء ْچھکل تھملَ ت ہیك
َ ش ہَ
ک ہن

ّ
شذت ّ ٹٌس سَ جٌف کھمنَ شہَ
نَ خیر علٍمن ْچھکل تھملَ تہیك

5222

ًسؾ نل تھر ل ٹٌ نلُذ ُؾ نن ّ ٹٌ
َ ًسؾ مبن میك ل ٹٌ
شٌنَ جب کِ گن
اً خسيء كقٌ ْچھکل تھملَ تہیك
ُ
ہٌنَ ٓسكاف یتٌ کٌ خشھٌ رلسٌُ
ُ
َ لگٌ
أسٌ تیزم لگٌ رـ ا لین
اکیر

مو لََُو ْچھکل

ُ
َ
ت
ت
کٌَّ ا ھٌ ضمیك غ بط کٍ ھٌ ہَ جذ
َ
َ
َ ہٌتھمق سَ اصغر کٍ کھمري لجذ
ا ین
صیر کٍ

اِاہتن

تھملَ ت ہیك

ْچھکل تھملَ تہیك
ْحسمانَ کٌ

كعذم صل ٌُر آ

گ ٹٌ

عو نَ سجذً میك سب کچي ع طٌء کس رٌُ
ُ
چ
ت
ت
ْ
ھ
اً رعٌء کٍ ع طٌء کل ھملَ ہیك

5222

ُ
م
ع
ه
ـ ہَ تیري رعٌء کٌ ت ير
عو
َ ہیك آتھمق تہر
تیرً مٌتف میك ش ہن
نن شذا نی ٹلٍ ْچھکل تھملَ تہیك
جـ کَ آیکھمق سَ آنَ تیري كیر ٓس
ّ
ؔ م قذش میك کٍ كم صمر
ہلگٌ شٌکس
جلذ کٍ ہَ جگو ْچھکل تھملَ ت ہیك

*****
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ُ
نصبالء ٌا ظب بالء ےن مغ اھٹاوي ىو خعني
ُ
نصبالء ٌا ظب بالء ےن مغ اھٹاوي ىو خعني
ْ
ِدیَ ا انان ُيب ِو بط چباوي ىو خعني
ْ
ْ
ااي ھج احصاب ظالگ اپ پص ھتاوا فساء
ْ
همهےس الشٕ هبرت ان ا جييت دھوپ ٌا

ظب ےن نعخوري ين روشبو يس پصايم ىو خعني
ّ
ْ
ْ
ااي ےھچ غباس ىيوا اپ ھتي رن ين رزا

بيوےى ابزس ےن نٹاوي ھگوًا يس شاھا ِگصا
ّ
ُ
گود ٌا غباس ان رس ےن ظالوي ىو خعني
ْ
ٌاُگوا رن ين رزا ااي ےھچ ابِو ان جگص

بصھچي ھكايئ ےن گصا ےھچ رن ٌا ھي جشْٕ پرس

ظيْٕ يس انرب ان بصھچي ےن ِاكيل ىو خعني
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ثری اصؾص ان گال پص ٌارس ےھچ ٌيػون ھي
ْ
ُ
اامسں ےن ظـصخ نيسو ےب رػاء ان رون ھي

كرب ين چادر ٌا اصؾص ےن ھچپاوي ىو خعني
ْ
َ
ّ
ےب نےس شرب ےن جويئ ايد ےنمت اوےس

ھبايئ يس نيسو گيو وغسو ھگْو حڑپاوےس
ْ
دوىہا دىہَ ين ا شادي ےن رچاوي ىو خعني
ْ
ْ
مشص اوي ےن چڑھو ےھچ اپْا ظٓيٕ اوپص
ْ
ابرأ رگڑا ٌارےى ےھچ رْجص يس ا خيلوم پص
ْ
ْ
ارصي جسة ٌا ا رس ےن نـٹاوي ىو خعني
ُ
ّ
پشت پص بامير ِ نصبو ان ےھچ ِدرٔ ان ِِشان
ْ
ےب رداء زیٓب ان ىب پص ےھچ ھگين أ و فػاں
ْ
ِوك ُزئ يس ا ٌْظص ےن امسوي ىو خعني
ِ
ْ
ْ
ْ
ؔ ھي ا ِوخٕ ىھكا
اِعوؤں يس اپْا اصؾص

اپين ٌوىل ٌسد ان ےھچ مهںي غاىب ظسا
ُ
رسطة ِء اهطص ےپ ظالگ ےن بالوي ىو خعني

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭ Click Here To Audio Download
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ْ
نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصػىف ين ال ےھچ

(ٌْخزب)
ْ
نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصػىف ين ال ےھچ

نصبالء ٌا ظوں خعني ابَ غًل ِو خال ےھچ
ثني دن ان ےھچ پياظا ےن بظظتّر الش ےھچ
ْ
ش ِٕ ان اےگ شأ ِو ظوں صرب و ِاظخلالل ےھچ
ْ

فاٌة ان الل ان شيسايئ ِو ا خال ےھچ
َ
نصبالء ين ايد يس بط ابل پص بيبال ےھچ
جميط ٌامت ٌا رس واجو ُھتي
رس ھجاكوي
ِ
ّ
مغ ين ِشسة ان ظبب ىضرے رسس اوصال ےھچ

ْ
ٌايه ِء ےب اب حڑ ےپ ےھچ ھت ٌا ّْس پياس ھتي
ُ
نصبالء ٌا ثـڑےپ اٖو اىبيت ان اغفال ےھچ

5525

ھتيئ ظهيْٕ ين ےھچ شادي ےن ھتااي دوىہا شہيس

ؤ خعَ ان الل ِو پوشاك رون يس الل ےھچ
ُ
نـيئ غٌلچنٕ ٌاري گوٖص بس گهر چٗين گيو
ْ
ُُ
رون اىودٔ ظهيْٕ ان ا ذن ےن اگل ےھچ
دمشْو ھي ٖاـھت ےب غبّاس ان اكاٹا ےھچ ٖاےئ
ْ
رون ان اِعوں يس رسسر ان ھبصا رسٌال ےھچ
شأ نہخا ھتا اے انرب دٖول ےھچ دُيا اوپص

ِو جواں چبٗڑي گيا اھٹار ٌو  18بط ظال ےھچ
ّ
ٖاـھت ٌا شبری ان ےب شری اصؾص ےن نصا

كخو اغساء يٕ ھي مغِ ظيْٕ ٌا گواي ظال ےھچ
شأ نہخا اے زیٓب صرب ےن الزم رٖو

صرب جو ٌاں فاٌة ين اے بہَ بط چال ےھچ

5525

شأ ےن نيسا پياظا كخو رن ٌا مشص ھي

فاٌة ان الل ان مغ ٌا فيم بط الل ےھچ
ھج ھچڑاوے غاملںي ےن ھت ےن ھج كيسي نصے
َ
واےطس ھت ان ظالظو انر ےن اؽالل ےھچ
رسےئ ھج رسسر ان ٌامت ٌا جو اےنھ ےھچ ٌِـيے
ْ
رب جػاىل يس رسس اٌيس ےن ا ٌال ےھچ
ْ
ْ
ُ
ُْ
اپـجو ثـدفٕ صيوجو ِو ِا ىٕ اىػاملني
ْ
ٌصػىف ےن ؤ ِاٌاٌو ےن ھج ِاٖين ال ےھچ
٭٭٭٭٭
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ْ
نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصػىف ين ال ےھچ

ْ
نصبالء ٌا ظو بالء ٌا ٌصػىف ين ال ےھچ

نصبالء ٌا ظوں خعني ابَ غًل ِو خال ےھچ
ثني دن ان ےھچ پياظا ےن بہرت الش ےھچ
ْ
ش ِٕ ان اےگ شأ ِو ظوں صرب و ِاظخلالل ےھچ
ْ

فاٌة ان الل ان شيسايئ ِو ا خال ےھچ
َ
نصبالء ين ايد يس بط ابل پص بيبال ےھچ
طبع گصيـٕ ٌامتِ رسسر ٌا ھتيئ ظهـخو ُھتي
شأ ان ٌلخو ٌا اٖوا درد ان اخوال ےھچ

جميط ٌامت ٌا رس واجو ُھتي
رس ھجاكوي
ِ
ّ
مغ ين ِشسة ان ظبب ىضرے رسس اوصال ےھچ
ْ
ٌايه ِء ےب اب حڑ ےپ ےھچ ھت ٌا ّْس پياس ھتي
ُ
نصبالء ٌا ثـڑےپ اٖو اىبيت ان اغفال ےھچ

5522

جشْٕ ىب احصاب رسس ر پص فساء ھتاےئ ےھچ ظب
ْ
ظاٌْے اُھكوں ان ظب ان نوثص و ظيعال ےھچ
ايوران شأ ظب ےھچ خق شْاس و پارظا
ِ
اٖو ابغو يس بصي ےھچ جْگ ان ظب ابػال ےھچ
ِ
ھتيئ ظهيْٕ ين ےھچ شادي ےن ھتااي دوىہا شہيس

ؤ خعَ ان الل ِو پوشاك رون يس الل ےھچ
ُ
نـيئ غٌلچنٕ ٌاري گوٖص بس گهر چٗين گيو
ْ
ُُ
رون اىودٔ ظهيْٕ ان ا ذن ےن اگل ےھچ
َ

شي خق ان ِد ُىصاب غبّاس ھتا بط ش ِيِ ّص
ِِ
شری ان ٌاّْس جعب ظوں شری ان اشبال ےھچ
دمشْو ھي ٖاـھت ےب غبّاس ان اكاٹا ےھچ ٖاےئ
ْ
رون ان اِعوں يس رسسر ان ھبصا رسٌال ےھچ
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شأ نہخا ھتا اے انرب دٖول ےھچ دُيا اوپص

ِو جواں چبٗڑي گيا اھٹار ٌو  18بط ظال ےھچ
ّ
ٖاـھت ٌا شبری ان ےب شری اصؾص ےن نصا

كخو اغساء يٕ ھي مغِ ظيْٕ ٌا گواي ظال ےھچ
شأ نہخا اے زیٓب صرب ےن الزم رٖو

صرب جو ٌاں فاٌة ين اے بہَ بط چال ےھچ
خيسري محيٕ ِدھكاوے ےھچ ؤ خيسر ان پرس
دمشْوں رسابٖو ان ّصؽٕ ٌا ؤ رِئبال ےھچ

انظوت اهطص دمشْو ان وار يس
شأ ِو
ِ
چور اٖوس ھتيئ گيو ےھچ ھك گواي ِؽصابل ےھچ

شأ ےن نيسا پياظا كخو رن ٌا مشص ھي

فاٌة ان الل ان مغ ٌا فيم بط الل ےھچ

5522

شأ ان انظوت پص ھگوًاؤ ڈوًاوي ےن ٖاےئ
دمشْوں ےب دیَ ھي اےنھ نصا پاٌال ےھچ

زیٓب و لكثوم ےن رسسے خصم ٌامت ٌا ےھچ
ُ ّ
چادرس اغساء ھي ھچيين ےھچ ےن نھال ابل ےھچ
ظب فِصشخاؤ ھي نيسو ٌامتِ رسسر بـپا
ْ
اامسں ٌا ےن زٌںي ٌا ھتيئ گيو زِىضال ےھچ
گصدن جـّاد ٌا
غوق ھباري ےھچ پہْايو
ِ
اْٖا ِجمسِ پاك پص اظلام ےن اغالل ےھچ
ھج ھچڑاوے غاملںي ےن ھت ےن ھج كيسي نصے
َ
واےطس ھت ان ظالظو انر ےن اؽالل ےھچ
ُ
ّْگے رس ےھچ اوّٹ پص بيؾٍربِ خق ان خصم
ُ ّ
چو غصف ھگریا ٖوا بط دمشْو طالل ےھچ

5522

رسےئ ھج رسسر ان ٌامت ٌا جو اےنھ ےھچ ٌِـيے
ْ
رب جػاىل يس رسس اٌيس ےن ا ٌال ےھچ
ْ
َ
رسزِ غاشورا ھتيئ ادم ين جو بٕ ےھچ كبول
ٌؤٌْںي پص رب ِو ھي دن ٌا جعب ِافظال ےھچ

رسز غاشورا ظفيْة ِوح ِو ىْگصايو ےھچ
ٌصػىف ِو ےھچ ظفيْة ھت اوپص اھوال ےھچ
ْ
اگ غاشورا ٌا ھٹْڈي ھتيئ ےھچ ابصاٖمي پص
ريٍٕ اغساء ھي َجالاي شٕ ِو ىوٹو ٌال ےھچ
رسزِ غاشورا ُظين ٌوىس ےن ٖارسن ين دغاء
رب ھي ثمي ٌؤٌَ اوپص رمحة يس بط اكـبال ےھچ
رسزِ غاشورا ٌِال يػلوب ےن يوظف ٖخا
شأ يس چبٗڑا ےھچ انرب شأ ان ھج الل ےھچ

5522

رسزِ غاشورا ھتيئ ايّوب ےن خاصو ِشفاء
ُ
رسسے نڑياؤ ان طـص يس ےن ھتيو ِابالل ےھچ
رسزِ غاشورا چڑٖا غيىس فيم پص ھت منع
ْ
ابَ غًل ھبي اامسں پص غال ےھچ
ؤ خعني ِ
ررسزِ غاشورا دمحم ےن ےھچ ُرصت رب ھتيك

دیَ خق ِو بط ھتيو انـٍـال ےھچ
ھتيئ ھك ھج يس ِ
دورِ امحس ان ِاٌاٌو ان اظابيع ان ےھچ انم
َ
َ
ُ
ُظَ اثِـٍّاء  ،ريفاء  ،اشہاد ےن ابسال ےھچ
ْ
غرص ان غيّب ان اابؤ ےن ابْا اْٖا ظب
َ
ّ
ات ابس ھتا ےس ھي ظب شبری ان اجنال ےھچ

ْ
ا ِل خيسر ين حمبة ٌؤٌْںي ان واےطس
ْ
ريس ين ٌِفخاح ےھچ ےن ا گ يس ھي ڈٖال ےھچ

5522

دمشْو جـّني ٌا جيےس ٖضارس ظال حم
چْس دِو دُيا ٌا گص ِاٌال اےن ِاهمال ےھچ

ُ
ّ
ىػْخو ان غوق ےھچ ؤ اٌخو ان واےطس
ْ
ُ
ّ
ظمل ان ھج اٌخو ان ا ٌثو افػال ےھچ
ْ
ّ
ظوں ُھتي نصات ثسبص ھي رسس كصان ےن
َ
اي ھك دل اوپص ھي رسسے ان ھتيا اكـفال ےھچ
ْ
ْ
ُ
ُْ
اپـجو ثـدفٕ صيوجو ِو ِا ىٕ اىػاملني
ْ
ٌصػىف ےن ؤ ِاٌاٌو ےن ھج ِاٖين ال ےھچ
٭٭٭٭٭

5522

کسًُ میك آح نل ق ٹٌهت ہَ

کسًُ میك آح نل ق ٹٌهت ہَ

آح امٌـ دصیق کٍ غہٌرت ہَ

َ
دضکٌ غھمى خیرُـ غھًنَ تھ

َ
دسکل کٌُذھَ ٓس یتٌ خشھٌنَ تھ
ُ
ک
ی
ش
َ ک ٹٌ جٌلُ ہَ
آح ا کٍ ر ھین

ج ّکی

ُ
صل علٍ کَ گھر کٌ اجٌى تھٌ

اُؾ سجذً میك یمٌض ارا ہلگٍ

آم تھر

ِیس کس مٌق نَ ٌُى تھٌ
ُ
اس سَ کنلق لعینلق کل عذاكت ہَ
نل

گسرف

جذا ہلگٍ

آح عو کٍ آخسي ع ٹٌرت ہَ
مؤوتیق شٌم

کٌ

کسك

مٌتف

عو کَ غف میك آُکي کل کسك

عو کٌ غف ہمٌشً ٌُس امٌُّ ہَ
*****

پر

تف

5525

کستٍ تھٌ ضُذاق میك نعٌق ّ ٹٌشي شمبه
کستٍ تھٌ ضُذاق میك نعٌق ّ ٹٌشي شمبه
ٌٌُُ دسی ٹٌ ہٌنَ

دسی ٹٌ

ہٌنَ دسی ٹٌ

ِیتٌ کٍ فرٌُر سَ اؽ دشر تھٌ ٓسٌُ
ٌٌُُ دسی ٹٌ ہٌنَ

دسی ٹٌ

ہٌنَ دسی ٹٌ

ینہٌ سٌ میري جٌف نن ضُذاق کَ الف ہَ

نن رش نن سیف ہَ

زش جٌتٍ ہلق شم شم کَ عػب ظلف کٌ َُپنُ ہَ

كم ش ْج ك ىحق ہَ

َ اب
َ نل خیر آ ی ن
لین
نَ چیق شمبه کل سشا عہرم

ّ ٹٌ رك

َ نن ل ٹٌ رك
َ شین
ِی ٹذ آتٍ ہَ ٌٌُُ ىچھ

جلذ

جذاشا
رك نلؿ س ٹٌ رك
ص ًقت سَ شً رك

َ ٌُة کٌ ہر ط قـ نن شٌنن
اہلل ش کھ

5525

یک

َ ُذش کل
جب ر ھتٌ ہَ صلاب میك كم ا ین

ضہراء کَ ٔشر کل

کہتٌ ہَ ہر اؽ سَ میرً ٌٌُُ تہٌق آنَ
ت
ب
ھ
َ کس جٌ
اً ّ ٹٌشي ھٌ جٌف ّ ٹٌل گن
ىچھکل

ضُذاف میك سر ینٹ کَ كم ضمش ىجٌٌُ

ِیتٌ کَ نن ٌُللق سَ تھٌ ظلف کل نن جٌشم

ىحشر

ن طر

آنَ

شٌ

ُ
اتھٌٌُ

سر ٌُة کٌ

ُ
َ ٌٌُُ کٌ تہت ٓشتٍ كم ر کھ ٹٌ
سر ریکھن
ک ت ُ
ک
َ ہتٌ ھٌ ر ھ ٹٌ
سر ٌُة کٌ گلري میك لین

ک ٹٌ

ہل

ت

ھنجٌ

گ ٹٌ ٌٌُُ

کنلق گھر تیرا للٌُ

اً ٌٌُُ سیٌگٌشكق نَ کنلق سر تیرا کٌٌُ
ّ
ک ٹٌ كقُ م قذش نَ پرا ىچھکل رکھٌٌُ
ُ
اً ٌٌُُ اتھم ریکھم ظکنبن کٍ نل جٌلُ

ّ
ّ ٹٌسٌ ہَ نن شذت

َ
مٌشً ہَ لػیك نَ میري تہ ٹٌ کل طمٌ ْج

َ
گلہر تھٌ ہَ غھین

کس طرد جی ٹگٍ تیري فرقُ میك ظکنبن

5525

عش کھٌ کَ گسي ٌُة کَ سر نن صل شمبه

کسنَ ہلنَ گسٌُق
ِیتٌ

ىجٌش کل ضینب نَ تہت عش سَ ذگٌٌُ
ُ
ک
ک
ک ٹٌ ری ھتٌ ہَ جٌف قذاء کس گتٌ ر ھ ٹٌ

کل

ہًٌُ

ىحشر شٌ ّ ٹٌ ہل گ ٹٌ سب اہـ خسـ میك

زكنَ سبھٌ غف میك

مٌتف کٍ ص لیك ْچي گتٌ ٍّ شٌـ میك گھر گھر

تھٌ من طر

ہر اؽ کل

ُ
شىٌُ شہٌ نن

ُ
َ
معملـ شمبه کَ نن ٌُللق کَ ك س ٹل
ک ٹٌ قکس صل منچھذاش میك ّ ٹٌ تیري زكلَ

ٓس رشر
ُ
ئیق شمبه

صل جٌہَ نل لَ لَ
ُ
َ صلالَ
ہَ ا ُ ک

ؔ تیري ّ ٹٌ
َ اً شٌکس
كم ٌُش لگٌ ر ّ ٹگ

*****

5522

کسٌُ ہَ عزاراشكق نلظن علٍ اکیر کٌ

کسٌُ ہَ عزاراشكق نلظن علٍ اکیر کٌ
ہَ آخسي رّ ٹٌ میك لىخن علٍ اکیر کٌ
آگٌم تہیك ٌُنل نیسٌۓ ًسیعت سَ
کستٍ ہَ رعٌء شك کس شبیر کٍ خسهت سَ
جلذي سَ رکھٌ ٌُ شب غہرا علٍ اکیر کٌ
ّ ٹًلق میك ک ٹٌ ضینب كم رشر تھرا من طر
ُ
ت
غ
چ
ال ھٌ ہلتٍ ٓس ھٌ ھٌ تھٌ صلف میك ٓس رلیر
ُ
ع
اس جٌؿ میك ریکھٌ ہَ شنبن لٍ اکیر کٌ
صلر ملت کٍ آیکھمق میك اشکلق کٍ لکیریك ہیك
رؿ كاللق سشا ضمصل مللٍ سَ صعیفٌ میك
کس طرد اتھٌ ہلگٌ ىعو علٍ اکیر کٌ

5522

ُ
اس كقُ عو ریك کل ع ٹٌس رىعو رك
ممکق ہل اگس ضینب تھٌتٍ کل غہٌشا رك
ہَ رؿ نن تہت گہرا عذمو علٍ اکیر کٌ
کس طرد شیبھٌلیك ہف رؿ اّ ٹٌ عو عٌلٍ
کھمٌُ ہَ صلاق ِی ٹٌ آغلش ہلتٍ جٌلٍ
اب کس سَ کسیك ٌُنل شکلم علٍ اکیر کٌ
َ مللٍ
اتھٌشم ٓسس مٌق نَ ٌُى تھٌ دس
کس طرد کسكق اكغھـ ن طركق سَ اسَ مللٍ
تھملَ تہیك تھمللُگٍ عہرم علٍ اکیر کٌ
مؤمق کٍ جذاٌُ نل مقنلؿ رعٌء کسٌُ
م
ع
ه
ـ
ملىٌُ

کٍ نل طمؿ ب قٌء کسٌُ

َ نن رؿ عذًو علٍ اکیر کٌ
رّ ٹٌ ہَ ْچھ

5522

ّ
َ تھٌ غف مٌم منلش کٌ
کسنَ ہیك فر سن
ٓس صلش کسك مٌتف ہف سکـ ییمیر کٌ
عو شیػ ہذي کل رك ٓسعو علٍ اکیر کٌ
َ
ُؔہر رؿ شك شك کَ رعٌء مٌ ُگ
اس كقُ فجر
َ
سجذً میك غھکٌ کس سر ٔس کسب ك ًُء مٌ ُگ
ّ
رکھً رً م قذش اب شكضن علٍ اکیر کٌ
٭٭٭٭٭

5522

کؼبن ْجٌنَ كاى گھر کل للٌُ شہٌ ہَ
کؼبن ْجٌنَ كاى گھر کل للٌُ شہٌ ہَ
گسرف غھمصا نَ كاى گسرف ک ٹٌ شہٌ ہَ
رشٌُ کٍ طهت اب نن ریکھم ظکنبن تٍ تٍ
ٌُتٍ کٌ ىنَ كاى کلٓس کل جٌ شہٌ ہَ
ُ ُ
َ اجمذ
دس کل اتھٌ اتھٌ کَ کٌُ ہرَ نن جلن
ُ
َ ہٌ ٔشر کٌ ىعو اتھٌ شہٌ ہَ
كم ا ین
ُ
م
ركلہٌ کٍ ىش ك ٹـ سَ صل اتھٌ کَ ىٌُ
ُ
قٌطف کٍ ىش کَ كم ُکشً اتھٌ شہٌ ہَ
َ ضمٌُ مؼصلـ ضمنَ كاى
غھملَ میك کیس
ٓسُّ میك ْچھکل اصغر ٌٌُُ شً شہٌ ہَ

5522

ٓس ٓس ہَ رك عہٌق میك صل ھستٌء و ٹٌشؽ
ُ
ریکھم طير اسٌ کل تھمکس لگٌ شہٌ ہَ
َ یتٌ نَ دس جلؼ کَ ھنیضو
نلسَ لین
ُ
َ ٓس خنجر جً شہٌ ہَ
ظٌلف اسٌ گل
نن رُکي حجر اضمر  ،ضـ ضـ ٓشة شہَ ہیك
عٌلف غھمصانَ كاى کٌینل نن آ شہٌ ہیك
اً ٌٍُّ دسیتٌ مقنلؿ ہل نن ٓسشٌ
ؔلٍ اّ ٹٌ
ع ٹذ جمٌ

نلظن س ٹٌ شہٌ ہَ

*****

5552

کـ رك تہر میك ہلگٌ ق ٹٌهت کٌ شٌو ٹٌ

اً كام ٌؼ یی ٹٌ
اً كام ٌؼ یی ٹٌ

کـ رك تہر میك ہلگٌ ق ٹٌهت کٌ شٌو ٹٌ
ُ
ضہرا کٌ ٌُغ اخشٕگٌ تھمى تھً ہلا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

َ ضینب کَ ىزلَ
کـ ییىجلق کل ٌُُذھی ٹگ

َ
لشنَ کل جٌِی ٹگ

َ قذا
َ مٌمل جٌف نن ہل جٌِی ٹگ
تھر ا ین

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

َ
کـ گھر میك شٌہزاري کٍ شٌري شجٌِی ٹگ

ُ
ل
ر ہق

تھر ق ٹـ ہلنَ جٌییگٌ و ٹذاف میك ّ ٹٌ

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

شٌنَ ک ٹٌ کَ ذؾرت ع ٹٌس ٌُكقٌ

ہل

َ
جٌِی ٹگ

ریکھیگٌ دشف ٌُس سَ ٌُتٍ تہٌ ہلا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

َ شگشٕگٌ آشٌُق
کـ شٌم ریك کَ شٌ من

نل صلاق

ریکھیگٌ ایق قٌ ْخ

جبیر

کھڑا ہلا

فرضُذ

َ
ّ ٹٌِی ٹگ

قذا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

5552

پ

کـ َنُ میك مٌشا جٌییگٌ غي مٌم کٌ ص غیر

گسرف نن کھٌ کَ تیر

َ کٍ ٌٌُُ ّ ٹٌییگٌ
ینہٌ سٌ كیر ِین

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

ج
َ ٓس ل ٹگٍ ییغ
شبیر ٔضبن لٍ کَ گل

َ
قٌُـ کٍ نَ رش نغ

کـ ہلگٌ جٌؽ ك صلف میك ىعو ٓشا ہلا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

َ
َ کل آ ٔش لگٌِی ٹگ
کـ شٌم ریك کَ خیم

َ
جً ّ ٹگ

ٌُشي

غ
ک
ھی
ٹ
ی
ی
َ سر سَ ضینب ك لنلـ کٍ شرا
گ

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

کـ ہل کَ ق ٹذي تہییگٌ ٌُلق میك ٓشٌُق

ّ
سجٌر

اكش جٌییگٌ

مہا ُِرُ س َیر

ک
ھ
ینخ ٹٌ ہلا

ٌُ نلاق

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

آّ ٹگٍ ىش شٌم ٓس کـ صلاہر دصیق

کستٍ ہلتٍ نن ئیق

جٌتٍ ہلق تھٌتٍ ق ٹذ میك جٌلظ تیرا جذا

اً كام ٌؼ یی ٹٌ

*****

5555

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ
کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

کـ عو کٌ گً ہَ اكش خنجر كاكًُ

تھراییگٌ

آییگٌ

کـ

عرش

جذا

کـ

شكض

ق ٹٌهت

کـ شٌم کٌ سر ہَ تیزً ٓس كاكًُ

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

آّ ٹگٍ

طىچھٌّ ٹگٍ

کـ

قٌطمه شف میك

ضینب

کل

كم

َ ج ٹذش كاكًُ
اكش صیر ّ ٹذھٌِی ٹگ

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

کٍ اؽ غہزاري ہَ

ُ
کـ شف میك اس کٍ شٌري ہَ

کٍ جٌرش كاكًُ

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

َ کـ اہـ كقٌ
ع ٹٌس ْچھ

َ ک ٹٌ
َ تھٌ تھملی ٹگ
ُـ تھر کَ لین

َ كم من طر كاكًُ
سب ٌُر کس ّ ٹگ

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

ش بیر

اكصھی ٹگٍ رلہق َپنُ

ُ
اهت کَ

5555

صلانلق کل اکیر

کـ چیق نن ہلگٌ شٌـ ك سجر

َ ٓس كاكًُ
جـ جٌّ ٹگٍ ٓسغھٌ شین

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

َ
شكِی ٹگ

َ
چیق اكش شکلق تھٌ کھمِی ٹگ

َ کہٌق كم ہَ اصغر كاكًُ
رھلُذ ّ ٹگ

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

َ
ہف جٌف تھٌ ایتٌ کھم ر ین

اً کٌش اینؼ کو ہف ہلنَ

م طللـ دصیق کَ شكضَ ٓس كاكًُ

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

ِ
َ
نن یبھی ٹگ

َ
ریکھی ٹگ

کـ

َ
ینہ

کـ مللٍ

ّ
َ
ْج

ذصیر

اكش

تہو جٌییگٌ اشکلق کٌ شٌگس كاكًُ
٭٭٭٭٭

مٌتف

ہمٌشا

کـ شف میك ّ ٹٌ ہلگٌ ىحشر كاكًُ

5555

کلنخن مٌق کٌ
کلنخن مٌق کٌ

رؿ

ٓشٌُ شہٌ ہیك

رؿ

ٓشٌُ شہٌ ہیك
علٍ

کٌ

اکیر

آ شہٌ

ىعو

ہیك

َ
َ نَ مٌق آتٍ ہَ لین
رش خیم
ھجلـ

ّ ٹٌس رؿ ٓشٌُ

شہٌ

ہیك

تھمتھٌ ِی ٹٌب ہیك تہتیك ہیك ٌض طر
َ
جگس شین
نن تیري

اكش

َ شٌم
ا ک ٹل

ہیك

نن

ىش

میك ٓشٌُ جٌ شہٌ

ہیك

صلاتٍ

قلؾ سركش کل ک ٹٌ رکھً شہٌ ہیك
ّ
َ
گسر ْج

اكش

صلاق کٌ نلق ج ٹٌضم آ شہٌ

ہیك

َ کَ اب ا کیر عہٌق میك
تہیك ش ہن
جگس

کٌ

ضضف

نن

ّ ٹً شہٌ

ہی ك
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شكکٍ ہَ شٌٔس ھجکٍ آ شہٌ ہیك
ہَ كقُ ٓصع نن رؿ گھیرا شہٌ
َ رؿ کٌ م طلب
تھمتھٌ سَ مٌق سَ ا ین
اشٌشك میك ّ ٹٌ ٌُ

جٌ

شہٌ

ہیك

جلل اًؔمٌہرا شكضَ نَ عو
تیرا

َ
مللٍ ْچھ

٭٭٭٭٭

ُللا شہٌ

ہیك
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کہٌ عو نَ كراع ہل کس
کہٌ عو نَ كراع ہل کس

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

تیرً میرا

گھر

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

جلق مٌق کٌ تھمىٌُ

نن

سکٌُّ لٍ نن ىٌُ نن

صلالَ

ہل تف نل ہل تہل مٌرش

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

سَ

لػیك نَریك کٌَہركق سَ

ج ٹذش

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

کل

جٌہَ

ظکنبن

طمٌْجل

کل

ْجٌٌُ

ُ
رخیر

میرً

ییمٌش

عٌُذ

صل

ظٌلف

مٌشٌُ

قذا ہل جٌٌُ نل ٓشه کس

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

ہلٌُ

ىٌُ

اػٌ

ع ٹٌس

ْجٌۓ کلف

گس

اب جٌرش

شرا

تیري

ْجٌ

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب
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لل ہف ہلنَ ہیك اب شذػت

ْجٌ

لل

جذهت

آخسي

آ کس

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

م
َ گٍ
ك ٹ ـ نل ر ی ک ھ

جتیك میري غھکٍ ہلگٍ

خنجر

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

نل رامق جٌؽ نن کسٌُ

لہل کَ اشؾ نن شكٌُ

ییعمیر

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

ت
ہ
ٹ
خ
ن
گٍ ىسَ ٓس
نل ج ب
یک
ٹ
ھ
چ
ى
َ نَ سر
نل ر گٍ ھ

شہیگٌ

صلاہر

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

ؔ اشؾ صلق شك لَ
اً شٌکس

عہٌق كالَ تہیك تھملَ

كراع ہلنَ کٌ كم من طر

اً مٌق جٌتٍ تہق ضینب

سشا تھٌمل شکٌب
میرا
جًییگٌ

ٓشة

لػیك

َ
جٌِی ٹگ

*****

غ بط

نن
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کہٌق ہل ٌٌُُ کہٌق ہل مٌرش ٕکٌشي ضینب مذر کل آل

کہٌق ہل ٌٌُُ کہٌق ہل مٌرش ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
ّ ٹٌ ہَ کسب ك ًُء میك ىحشر ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
عػب ہَ اعذاء نَ شٌنلیك سَ تہر نن تہرا لگٌ رٌُ ہَ
تہیك ہَ ٌُتٍ ہمیك نیشر ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
غ
َ ہیك
ہلتٍ ہَ ًسؾ ظکنبن ھلتٌ خسي کَ ٌُضك تھٌ کِ گن
َ ہیك سركش ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
کير کل تھٌمَ جل
َ میك گہري ٓسغھٌ
کہٌق ہل ٌٌُُ صلاق ٔشر کل لگٍ ہَ شین
َ ہر ہر قذـ نن سركش ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
گس ّ ٹگ
کير نل ضف ہل گتٌ ہَ عو کٍ ن طر کٌ نلش اب جً گ ٹٌ ہَ
َ
اتھٌِی ٹگ

َ
کیس

ىش

اکیر ٕکٌشي ضینب مذر کل آل

ُذش کَ ہٌتھمق نن نَ ضٌُق نَ ّ ٹٌ ہَ تیر كعٌء کٌ ٌُتٍ
غھذا ہَ ٌُكؽ سَ جلؼ اصغر ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
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ک
ِ
ب
غ
َ ہیك اّ ٹٌ سر ھکٌۓ
َ سَ اُؾ ھجلشي کَ ی ھ
دصیق ّ ٹک
لػیق آٌُ ہَ لَ کَ خنجر ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
کسٌ نَ مٌشً ہیك عو کل یبھر کسٌ نَ تیر ك تیر جًۓ
ہلۓ ہیك ضضملق سَ صلش سركش ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
لػیك نَ آنَ ہیك مٌشي تھمکس گساٌُ عو کل گسـ ضمیك ٓس
َ نن اب سیمگس ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
خشھٌ ہَ شین
غھکٌ کَ سر سجذً میك عو ریك رعٌئیك اهت کٍ کس شہَ ہیك
َگٌ
جل

گسرف نن ک ٹذ خنجر

ٕکٌشي ضینب مذر کل آل

جًتٍ ًس ٹذ تھٌ ٌضطفٌ کٍ ل ٹٌ ہَ نلق مٌؿ ك ضش ہمٌشا

تہیك ہَ اب نل سركق نن جٌرش ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
ؔ شیػ الہذي نن آقٌ ّ ٹٌق صل کسنَ ہیك عو کَ غف کٌ
ُذتف

َ ہیك س ٹؿ اشؾ یق کس ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
یگھلن

ؔ شیػ الہذي شٌہٌ کل رً غير ٌُ شكض دشر ٌُ شب
ُذتف
رعٌء صل کٍ ہف نَ ہٌتي اتھٌ کس ٕکٌشي ضینب مذر کل آل
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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َ ٓسہٌف ہذي ٌُ دصیق
َ تھ
ک ہن
َ ٓسہٌف ہذي ٌُ دصیق
َ تھ
ک ہن

َ مٌتف كم شذا ٌُ دصیق
کسنَ تھ

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق
ٌُ دصیق

َ صل تھٌ ہل الف تھمل ٹٌ
َ تھ
ک ہن
شبط یتٌ

ٓس

نن

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

نن کبھٌ شبیر

سیف تھمل ٹٌ

ٌُ دصیق
کٌ

غف تھمل ٹٌ

كشر ضٌُق ہل نن شذا ٌُ دصیق
ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

َ جب تھٌ ٓشً ًضکـ کلتٍ
َ تھ
ک ہن

ب
اكش ک ھق آۓ صل میزؿ کلتٍ

َ ٌعٌٍّ کٌ تھٌ نن جـ کلتٍ
ٕکل

َ عذا ٌُ دصیق
رؿ سَ ه وط ٕکل

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

َ ع ٹٌس کٍ ریکھم كقٌء
َ تھ
ک ہن

ًسؾ میك تھٌ تہر سَ ٌُتٍ تھرا

صلر نن مگس گھمِّ تھٌ ٌُتٍ ّ ٹٌ

ہل گ ٹٌ ّ ٹٌضمق نن قذاء ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

َ نن کھٌ کَ س ٹٌق
َ جب ش ی ن
َ تھ
ک ہن

گس ٓشا اتھٌشم ٓسس کٌ صلاق

َ اً ٌٌُُ جٌق
آکَ شیبھٌلل ىچھ

ري علٍ اکیر نَ ُذاء ٌُ دصیق

5552

َ شبیر کٌ ط قـ ص غیر
َ تھ
ک ہن
ُ
ت
مٌشا اسَ ھٌ کسٌ ظٌلف نَ تیر
ٌُ دصیق

رست میك جب آٌُ كم مٌم مبیر
ینہٌ شٌ
ٌُ دصیق

َ جب آٌُ كم طير لػیك
َ تھ
ک ہن

ٌُ دصیق

َ عو کَ فریك
ہٌتي میك خنجر لین
ُ
تھٌ نن اسَ صلػ جذا ٌُدصیق

َ ظق کس نن ّ ٹٌق مؤوتیك
شكنَ تھ
ٌُ دصیق

جلٌمـ

غھذا

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

صفٌ

َ اب دشر کٍ آتٍ گھڑي
َ تھ
ک ہن

س ی ن ب ن ش بیر

سجذً میك کٍ عو نَ رعٌء آخسي

ہل گ ٹٌ سر یق سَ جذا ٌُ دصیق
ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

کہتٌ تھٌ اً تھٌتٍ میرً دضبن یق

َ نلغھم نن كم جٌؿ تہق
َ تھ
ک ہن

غ

ىکَ کہٌق سَ میك ت مہیك ركق کَق
ٌُ دصیق

سَ

ابّھا

ھق گتٌ سر سَ تھٌ شراء ٌُ دصیق
ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

م
ع
ت
ه
ـ ہٌ
َ ہیك اب مللٍ
ک ہن

تھمل ٹٌ شبیر

عزاراش تھٌ
کسٌُ ہَ غف گسظن ؔ

صؼ نن ہلا غف کٌ اراء ٌُ دصیق

*****

کٌ غف نن کبھٌ

5555

ُ
د
َ ہیك نن شیػ الہذي مٌتف کسك صیق کٌ
ک ہن
ُ
د
َ ہیك نن شیػ الہذي مٌتف کسك صیق کٌ
ک ہن
مؤمنل صؼ کسي

ارا مٌتف کسك دصیق کٌ

ٌُـ لَ کَ رُکي لل دصیق آییگٌ ت مہٌشً رؿ کل چیق
غف نن کلتٍ ٌُس آییگٌ مٌتف کسك دصیق کٌ
ّ ٹٌس ٌُر شٌم کٍ کسك رف ہل شات مٌتف کسك
ہَ تہٌ نل يرضٌ جذا مٌتف کسك دصیق کٌ
گھر علٍ کَ ىؿ کٌ لٹاُُُ کسًُ نن نل نَ ک ٹٌ ک ٹٌ
سر کل ِیتٌ ہَ قٌطمه مٌتف کسك دصیق کٌ
َ تھٌتٍ ع ٹٌس نن شہَ
ٌُضكۓ شٌم کِ گن
ًسؾ تھرنَ كاى نن شہٌ مٌتف کسك دصیق کٌ
َ سَ لہل شكاق شكاق
نل صلاق اتھٌشم شٌؿ کٌ شین
ُ
کٌُذھَ نن صل ٌُة کَ اتھٌ مٌتف کسك دصیق کٌ

5555

کٍ کہیك ہلا ہَ اس طرد شف میك اصغر نن صل ہلا
تیر مؼصلـ کل

لگٌ

مٌتف کسك دصیق کٌ

خنجر لػیق جـ گ ٹٌ آطمٌق لہل سَ زھـ گ ٹٌ
کِ گ ٹٌ دصیق کٌ گً مٌتف کسك دصیق کٌ
تھٌتٍ کل كراع نن کس شکٍ ىش کل کَق نن رً شکٍ
شكکَ ضینب نَ کہٌق مٌتف کسك دصیق کٌ

ہَ ہمٌشي شب سَ النجٌ ہل ہمٌشي جٌف تھٌ قذا

ُ
َ نن شیػ الہذي مٌتف کسك دصیق کٌ
جب ک ہ

ہَ نن شیػ ریق کٍ رعٌ مؤوتیق صلش شہَ شذا
غف نن ہل دصیق کو ضمي مٌتف کسك دصیق کٌ
*****

5555

کہتٌ تھٌ ٌُنل اصغر ّ ٹٌشً غھمى تیرا جٌلٍ ہَ

کہتٌ تھٌ ٌُنل اصغر ّ ٹٌشً غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
ضمٌُ ہَ کس خیگـ میك نل غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
َ ْچھکل
ْچھکل غھمىتٍ شیر ًُتٍ س ٹکل رکھٌتٍ ل ٹک
ِ
آح میك جٌلٍ یبھٌ ہلق اكش غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
َ اصغر ّ ٹٌشً ٔستٌ تھٌ
آؿ یتٌ کَ گھر میك ْچھس
َ جٌلٍ غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
آح نن گھر ہلا ْچھس
َ ٌٌُُ کَ ركنلق ہٌتھمق ٓس نل شف میك گ ٹٌ
ٌُتٍ ِین
ٌُتٍ تٍ کس كأس نن آٌُ غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
َ میك ِی ٹٌ كیر میك جٌکس ضمٌُ ہَ
کھٌ کس تیر گل
َ جٌلٍ غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
میرا گھر ہلا ْچھس
ہٌتھمق میك طًس امٌهت کَ نل ًشیر ي یق کَ آٌُ تھٌ
گلر ہلكي شبیر کٍ جٌلٍ غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
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شیر میك کسکل ًُلق اصغر گلر میك کسکل یبھٌلُگٍ
ہل گتٌ گلري میري جٌلٍ غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
َ
خنت میك اب ٌٌُُ علٍ اكش قٌطمه راري غھًِی ٹگ
غھمل ٹٌ ِی ٹٌ خنت میك اب غھمى تیرا جٌلٍ ہَ
شب نَ تیرً جٌطر ّ ٹٌٌُ نلش کٌ غھمى خنت میك

َ تہٌق کٌ غھمى جٌلٍ ہَ
كاق کٌ غھمى تھر گ ٹٌ ْچھس
*****
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کہتٌ تھٌ شك کس ضینب ٌض طر ہٌنَ دسی ٹٌ كاۓ دصیق
کہتٌ تھٌ شك کس ضینب ٌض طر

ہٌنَ

دسی ٹٌ

كاۓ

دصیق

ٓسارش

ہٌنَ

دسی ٹٌ

كاۓ

دصیق

ق ٹ ـ ہل ا

ہیك

میرا

جٌؽ میك ہَ تیرب کَ س ٹٌشً

َ میرً شٌشً غہٌشً
لِ گن

ینہٌ ہَ ضینب کلتٍ نن ٌُكش

دصیق

َ
ظلف کَ کیس

ہٌنَ

دسی ٹٌ

كاۓ

َ ن طٌشً
کیس

َ اتھٌشم گھر سَ ج ٹٌضً
ٕکل

لِ گ ٹٌ میرا نلشا تھرا گھر

ہٌنَ

دصیق

رؿ میك تھٌ دشرت ركلھٌ ّ ٹٌلق

َ ْچھکل سجٌلق
ہٌتھم ق سَ ا ین

دشرنلق كالَ اً میرً اکیر

ہٌنَ

دصیق

َ نن ٓسغھٌ کھٌ کَ گسا ہَ
شین

جلتٌ ضمیك ٓس ىؿ ٓشا ہَ

راغ صلاق اكش ٌُة ہَ ىعر

دصیق

ہٌنَ

دسی ٹٌ

دسی ٹٌ

دسی ٹٌ

كاۓ

كاۓ

كاۓ

5552

َ نن من طر
ریکھٌ نن جٌنَ ىچھس

َ
جٌ ین

َ
لین

آب

ٓسارش

اص غ ر

ہٌنَ

دسی ٹٌ

كاۓ

دصیق

میرا

ّ ٹٌشٌ ٓشّ ٹٌ ہَ

کلف علف اكش ًسؾ شیبھٌلَ

ّ ٹٌسَ شہَ اب کس کَ صلالَ

رىكش

دصیق

ق ٹـ

ہلا

ع ٹٌس

ہٌنَ

دسی ٹٌ

َ
کین

سیٌگٌشكق

ہٌنَ

دسی ٹٌ

كاۓ

َ
َ ٕکل
کین
کسب ك ًُ میك آب کَ ُذلَ
مٌشا

گ ٹٌ

کلف رىنَ

مؼصلـ

كم

رلیر

ّ
ْجٌ کَ گلہر

ضمنَ ہل تف نل ٌُضكنَ سركش

کلف ْجٌنَ
ہٌنَ

دسی ٹٌ

کَ
كاۓ
تہ ٹٌ
كاۓ

َ
ٕکل
دصیق

کٍ جٌرش
دصیق

آل اً ٌٌُُ آل

اً ٌٌُُ

میري مذر کل آل اً ضہراء

ہَ

خن ج ر

دصیق

میرا

ٓسارش

نن

ہٌنَ

دسی ٹٌ

كاۓ

5552

ىجل

رعٌء

تھٌ جٌف

تھٌ

ّ ٹٌشٌ گً اكش ک ٹر

ییمیر

میك نَ نن ریکھٌ س ْخ کٌ من طر

ہٌنَ

دسی ٹٌ

كاۓ

خنجر
دصیق

ركق میك رىشٌ
ستٌ اكش نن
کٍ ح

ک نب ن

ُ
رکھ ٹٌ میك کس کس کل ركق رىشٌ

میرً

ٓسارش

ہٌنَ

دصیق

صلاش

دسی ٹٌ

جب رً شذا اؽ ٌُش دسی ٹٌ

آً ہزاشكق ٌُش نن لٍ ٓس

دصیق

ق ٹذ

کچي نل خیر لل

دسی ٹٌ

كاۓ

ہٌنَ دسی ٹٌ
شیػ الہذي غف

كاۓ

ہٌنَ

دسی ٹٌ

کس لَ

غف سركش کٍ ع ٹٌرت

کس لَ ع ٹٌرت
جیتٌ نیشر

ہل

َ شٌعت
ْچھ

ؔ ہَ تہیر
نن ہٌ كطیُو شٌکس

ہٌنَ

*****

دسی ٹٌ

كاۓ

دصیق

5552

کہتٌ تھٌ ضینب کنلق نن ٕکٌشكق
کہتٌ تھٌ ضینب کنلق نن ٕکٌشكق
ُ
آل میك تھٌتٍ نن عذفَ ا ٌُشكق

اً میرً رلیر غلف ك دمحم

ُ
ل
ىلق میك ر ہق ركلہٌ ّ ٹٌلق

ہٌتھمق کل ضمؼ سَ مہ ٹذي لگٌلق

رؿ میك ہَ ٓسٔسٌق ٌُؿ شیلاشكق

اً میرً رلیر غلف ك دمحم

ّ ٹٌسَ ہل تٍ لل جٌـ غہٌرت

کلٓس ك خنت

ِ یش

جذا

رامٌف

اً میرً رلیر غلف ك دمحم

ٌُلگَ جٌـ

ٔسٌشكق

اً میرً رلیر غلف ك دمحم

رّ ٹٌ سَ كاشج ك كالٍ شذھٌشً

َ مٌشً
قٌطف ك اکیر تھٌ گن

کنلق نن گسّ ٹٌق اّ ٹٌ میك تھٌصكق

اً میرً رلیر غلف ك دمحم

5552

آگَ نل

آل

مبن نل رکھٌل

آكاض

ّ ٹٌشي

ّ ٹٌشكق

س ٹٌل

عذفَ میك جٌلق جٌف ّ ٹٌكشق

اً میرً رلیر غلف ك دمحم

َ اجًص تھٌ ک ٹٌ اب
آگَ کہ

کلث کَ غھٌتٍ کہتٌ تھٌ ضینب

آم کَ نغرً کنلق نن میك مٌشكق

اً میرً رلیر غلف ك دمحم

*****

5552

کہتٌ تھٌ ظکنبن ٌض طر اً طير نن لی ٹٌ گلہر
ک ہت ٌ ت ھ ٌ

ٌض طر

اً طير نن لی ٹٌ

گلہر

یق ٌُة کٍ ہلق میك رخیر

اً طير نن لی ٹٌ

گلہر

اؽ ہٌتي میك نلتھٌ خنجر

اؽ ہٌتي میك ٌٌُُ کٌ سر

ل ٹکس

گلہر

آٌُ ہَ نل
ٌٌُُ میرً

ظکنبن

ظٌلف

ضُذم ہل نَ

اً طير نن لی ٹٌ
َ
ى ر ین

َ
گلہر ضم ا ٔس

جب شف میك ہَ ٌٌُُ نَ سر

اً طير نن لی ٹٌ

گلہر نن میرً ٌٌُُ کَ

ہَ ع ٹذ رف کٌ ْجُو

کس شضف نل

اّ ٹٌ ىچي ٓس

اً طير نن لی ٹٌ

گلہر

گلہر

5555

لہل

تہ ٹٌ ہَ

ٍّ رشر تہت ہلٌُ ہَ

ُ
ک
ر ھ ٹٌ نن سیف نلق نن کس

اً طير نن لی ٹٌ

گلہر

َ نلنَ
مٌشً ہَ طمٌ ْج

َ ہَ نل نَ
ہر ظلف کین

کہتٌ ہلق م طٌلف عو کس

گلہر

کٌنل سَ

اً طير نن لی ٹٌ

کٌ

مبن اّ ٹٌ غھ ٹٌلق کس جٌق

جب غھیق لٍ نل نَ جٌرش

گلہر

شٌنن

نن

شہٌ

یق اینل کَ

ٌٌُُ

َ ج ی ٹٌ
کیس

تھٌتٍ میرً اکیر ك اصغر
ع ٹٌس

ح جٌ

نن

آً

ضمکھٌ میرً ًسکٍ تھر کس

اً طير نن لی ٹٌ
ب قذٓس نَ

ہٌنَ غھی ٹٌ

اً طير نن لی ٹٌ
ضمنَ

گلہر

ہیك ہٌتي ک ٹٌنَ

اً طير نن لی ٹٌ

گلہر

5555

ركلہٌ

ٌُضم ہَ اتھٌ ُؾ غہرا

فرقُ کٌ عػب ہَ من طر

اً طير نن لی ٹٌ

گلہر

ہَ شٌشً غہٌشً نَ سر
ُ
اخشا ہَ میرا گھر کٌ گھر

کس کل ركق عذا میك ٌض طر
اً طير نن لی ٹٌ

مٌق اكش تھمتھٌ نَ جٌرش

کس کس کل شیبھٌلَ آ کس

مٌشا

گ ٹٌ

میرا

اؽ تھٌتٍ ْجٌ ہَ ىعر

اً طير نن لی ٹٌ

راعٌ کَ رعٌء کَ گلہر
ٓشه

ئیق

لی ٹٌ ہل

ظکنبن ٌض طر

گلہر

ؔ غف کس
نل شٌکس

اً طير نن لی ٹٌ
*****

گلہر

گلہر

5555

کہتٌ ہَ ظکنبن شك کس آ جٌل میرً ٌٌُُ
کہتٌ ہَ ظکنبن شك کس آ جٌل میرً ٌٌُُ
شكتٍ ہَ ت مہٌشي رخیر آ جٌل میرً ٌٌُُ
َ نل ہمٌشً جـ کس سب جٌؽ ہلۓ ریکھم
خیم
اب للث نن لَ ضش ضنلش آ جٌل میرً ٌٌُُ
َ اكش ّ ٹٌش ک ٹٌ کسنَ
طق گٌللق نن نلعو ر ین
ُ
َ اف ٓس آ جٌل میرً ٌٌُُ
َ ہیك طمٌ ْج
ل گن
َ تف نَ صل ع ٹذ کَ رف ىچھکل
َ تھ
َ میك ر ین
ْجف

َ كم گلہر آ جٌل میرً ٌٌُُ
کٌنلق سَ غھن
َ نن ت مہٌشً اکیر ضمتٍ تھٌ لنٹ کس صل
شین
ضمۓ گٍ کہٌق كم رخیر آ جٌل میرً ٌٌُُ
مٌشا گ ٹٌ میرا ركلہٌ اب کس کل ٕکٌشكق میك
رلہق نن شہٌ میك رف تھر آ جٌل میرً ٌٌُُ

5552

عُم ّو نل ک ٹٌ کَ شٌنَ رشٌُ سَ تہیك للنَ

َ کہو کس آ جٌل میرً ٌٌُُ
َ تھ
ٌُتٍ کٌ گن
ک م
َ ك ٹـ میك کہٌق زھلُركق
تہجٌنلق ت مہیك میك یس
سب ىش ہَ شف میك نَ سر آجٌل میرً ٌٌُُ
عٌُذ کل تہ ٹٌ کس تیڑي ضْجیر سَ ٌُُذھٌ ہَ
ییمٌش

کٌ

غھ ٹٌ

ٔشیر آ جٌل میرً ٌٌُُ

ّ
ضینب کل لگٌۓ رشً شسٌ میك گً ٌُُذھٌ
غ
اكش ھق لٍ سر سَ جٌرش آ جٌل میرً ٌٌُُ
شیػ الہذي شكنَ ہیك نلق غف میك ظکنبن کَ
ؔمٌ ىحشر آ جٌل میرً ٌٌُُ
اتھ ٹٌ ہَ دسٌ
*****

5552

کہل مؤمنلق صنخ ًسٌ دصیق ٌُ دصیق ٌُ دصیق
ک ہل

صنخ

مؤمنلق
نلق

کسك مٌتف

ًسٌ

دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ہٌ شذا

دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ہف آنَ ہیك اس عٌَلف میك

َ کل تیرً ہٌ غف میك
ش ہن

َ ہف
ہلنَ اس لین

ّ ٹذا

دصیق

ٌُ دصیق

طىچھٌ نن یتٌ کٌ
ُ
کچي آتٍ نن اُکل

نلاشٌ

شکھٌ

ج ٹٌ

دصیق

جذا

سر شام صؼ میك غھکٌ کس
ُ
م
كل
ر ہٌ
جً
ك ٹـ کل
َ میك گل
قیص
ہَ

ضمش

آتٍ ٓساتٍ
لٍ

رشٌُ

ٌُ دصیق
َ
ْچھ

تھمکھٌ

ٌُ دصیق

ّ ٹٌشٌ
ٌُ دصیق

ُ
ل
غ
ر ہق سَ ہٌتي ھمصا
دصیق
مٌشا گ ٹٌ
دصیق

ٌُ دصیق
عو کٌ
ٌُ دصیق

کس

ٌُ دصیق
تھٌتٍ
ٌُ دصیق

5552

َ سَ ٓسغھٌ
شین

ٕکٌلَ

ٌُ رؿ کل ٌُة شیبھٌلَ

صلاق

ِ ی ٹٌ

ٌُ دصیق

يرٌُ

ہَ

دصیق

ٌُ دصیق

َ
تیرً مبن سَ صل شاؿ تھٌ ّ ٹک

ُ
اسَ صلسَ یتٌ صلش ہل کَ

كم رہق ہَ دسؾ تیرا

دصیق

ٌُ دصیق

َ سَ ٓشة کَ ٕکـ کس
خیم

ضینب نَ نن ریکھٌ من طر

ینہٌ

ٌُ دصیق

رطمنل

ہَ
تھر طير
َ
شین

لػیك نَ آ کس
نن

رـ آخس
َ
ْچھ

میك

ق ٹـ

تہلل

ٌُ دصیق
میك

تیرً

ِیبھٌ

دصیق

ٌُتٍ صل

مٌٕگٌ

م طرم تھٌ

ک ٹٌ

ّ ٹٌشٌ

تھٌ کیتٌ صفٌ کٍ ص قٌكت
ىسَ کل

دصیق

ٌُ دصیق

تیرً

شكُذا

دصیق

لگٌتٍ

ٌُ دصیق

تھمکس
ٌُ دصیق

نن ْچھکل ًٌُُ

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ک ٹٌ ظلف نن نعذ غہٌرت
دصیق

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

5552

شكنَ ہَ یتٌ سب آ کس

شكنَ ہَ دصق اكش ج ٹذش

ہَ

گسٌُق

ُکٹاں

ضہراء

ٌُ دصیق

کہتٌ

تھٌ

ظکنبن

آل

ٌٌُُ

تہیك کلتٍ

تہٌق

اّ ٹٌ

دصیق

نلش

ّ ٹٌٌُ

ُ
اس میك ہف سب کل طمٌٌُ

کسـ عو

کٌ

ٌُ دصیق

اُؾ خیمن ء
ہَ کی ٹٌ

ٌُ دصیق

دصیق

َ
ىچھ

دصیق

آ کَ

ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

ْجٌل
ٌُ دصیق

جب ُؾ ہَ غف عو ٌُقٍ

ہل طمؿ

کس نَ ہیك صل غف تیرا

دصیق

عزاراش
کس عرض جذا سَ ؔ

عو شیػ ہذي کٌ ہل رُذاش

میرا

ٌُ دصیق

ہل

كقُ

ٓص ع

دصیق

*****

ب قٌء مللٍ
ٌُ دصیق

ٌُ دصیق

کٍ

ٌُ دصیق

5552

َ تیرً رشٌُ
کلف لِ گ ٹٌ ّ ٹٌشٌ شٌ من
یتٌ کٌ لعـ ہَ اكش ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ
ُ
َ تیرً رشٌُ
اس نن نن سیف گزشا شٌ من
عذائیك آتٍ تھٌ جب الع طش کٍ خیملق سَ
َ تیرً رشٌُ
دسؾ تھٌ گً کس کٌ شٌ من
َ
َ نَ ک س ت ھ
گس ضمیق نن ع ٹٌس کین
َ تیرً رشٌُ
ٌُتٍ کس طرد یکھرا شٌ من
ْچھٌتٍ ّ ٹٌس ک ٹٌ اکیر کٍ ٔضبن مللٍ نَ
َ تیرً رشٌُ
ٌُ شہٌ صلاق ّ ٹٌشٌ شٌ من
ک
غ
ھ
َ سَ جب نجٌ ٌُة نَ ٓس ھٌ
ٔشر کَ شین
َ تیرً رشٌُ
ّ ٹٌشٌ ہٌ صلاق گزشا شٌ من
ّ
َ کل
َ ْج
َ جب شف میك ا ین
دصیق ىنَ تھ
ُ
َ تیرً رشٌُ
تیر ک ٹٌ اسَ مٌشا شٌ من

5522

لگٌٌُ گھمصً نَ ک ٹٌ مبن سَ تیرً ٌُتٍ کل؟
ُ
َ تیرً رشٌُ
ٌُر ک ٹٌ اسَ آٌُ شٌ من
َ
یق دصیق نن جب تیر مٌشً جٌنَ تھ
َ تیرً رشٌُ
صلف کٌ تہٌ رھٌشا شٌ من
َ دصیق کل ٌُتٍ؟
رٌُ تھٌ س ْخ سَ تہل
َ تیرً رشٌُ
کِ گ ٹٌ گً ضمکھٌ شٌ من
ؔلٍ آیکھمق سَ شیػ الہذي کٍ تہ ٹٌ ہَ
جمٌ
َ تیرً رشٌُ
آٔسملق کٌ ٔس رشٌُ شٌ من
٭٭٭٭٭

5522

کلتٍ دصیق شٌ رّ ٹٌ میك ركسرا نل تہیك

کلتٍ دصیق شٌ رّ ٹٌ میك ركسرا نل تہیك
کسٌ کٌ شام جذا میك نلق گھر للٌُ نل تہیك
نن میرً رؿ کٌ ہَ ُکشا نن ہَ جگس گلشٌم
کسٌ کل اكش دمحم نَ نلق کہٌ نل تہیك
جذا کٍ يرضٌ نَ ّ ٹٌش سر ک ٹٌنَ کل
ُ
اتھٌتٍ ىش تہیر مگس تھکٌ نل تہیك
ٔشر کل تھٌتٍ کل إعٌش اكش ٌُكش کل
َ کسٌ کٌ نلق صلعلو نل تہیك
صل يرنَ ر یکھ
ھ ک م
َ ك ٹـ میك
َ ٕل
شًـ آخسي تھر ٓش ک

ت م
ت
ظ
و
گ
ت
ج
َ تیق کَ میرا ھر ا ھٌ ً نل ہیك
ھ

ُ
اتھم دصیق گھڑي آ گتٌ ق ٹٌهت کٍ

شیلاۓ سجذم کلتٍ کٌـ اب شہٌ نل تہیك

5525

َ شہَ لٍ جلٍ صل نلتھٌ غھري
رعٌء کل ہلن

ُ
مگس دصیق کٌ سجذً سَ سر اتھٌ نل تہیك

َ سب جً زالل
َ اب خیم
دصیق ير گن
کہٌ نن طير نَ ٌُقٍ کلتٍ ْجٌ نل تہیك
ّ
مگس ہَ ٌُقٍ للنَ گھر میك اؽ ه وط سجٌر
َ صل نلش كم ْچھٌ نل تہیك
ْچھٌنَ آۓ تھ
عو شیػ ریق کَ عہرً نن ریکھم نلش دصیق
شہَ نن ٌُقٍ کلتٍ اكش اب رعٌء نل تہیك
ُ
ُلٍ ہیك ًضکلیك جب تھٌ کہٌ ٌُ شیػ الہذي
عٌُذ کٌ آسرا نل تہیك
ضما تیرً کلتٍؔ
*****

5525

ْ

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

نوفٕ ٌا ھتيو ا شور و باكء

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

ّ
هشص ٌػظً ين
اوگْيعٍي
ِ
جسٔ ٌا ٖخا رب ان راصٕ

ؤ ثيؼ چًل بَ ٌُ
يجً ين
ِ
ِ
حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا
ْ

ََ
ديهھي ےن فيم بوال خيسر
ْ
بط اج ان دن ےھچ ٌاري كظاء

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

ُ
ىلٍٕ

رسيٹ ےن منم يسٌ ،ويك دھي

ثني ىيئ
ِافـػار ٌا
ْ
ثـلوی ان دٖين ھي ارص ٌا
ْ
اوي ےن بػذ ىپٹا شٕ يس
ھباري ےھچ ُجسايئ ان صسٌٕ

پہْچي ےھچ ٌْے ظابق ا ررب

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا
ْ
ےل فائسٔ ارص ٌوىل يس
حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا
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ْ
ؤ پارظا اوي

ٌعجس ٌا

ُ
كاحو ےن جاگاي رود اپْا

ظويت ٖويئ ف ِـخـْة ھتي ھج جبا

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

ھتي ثيؼ ىػںي ين زٖص ھبصي

پيےھچ ھتي ؤ كبيٕ پاےس دٖصي

ایم رضب ىاگوي ٌاھتا ٌا

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

َ
اىهػبٕ نہي

كبيٕ ٌا ِگصا ےھچ ٌوىل غًل

ُ ُ
َ
َ
فضت و رب
ْ
جربیو ا رسيئ

نہخا ھتا

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

ْ
ےھچ ارسا ٖص ایم ےبنط ان
گشرا ؤ طػيفو ان ٌَيجأ

ِاٌساد نصے ےھچ ٌشلك ٌا
حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

ھبويل ےن زمخ اپْا رس ِو

كاحو ےن پاليو ُدودٖـ ٌگص

ٌويك ےن ىػںي ھي اپين خياء

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا
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َ
اُسٖارس ھتيو ظب غامل ٌا

لگ ديوا ھتيا ظب ٌعجس ان

خعْني ٌصيبة ھتي ثـڑپا

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

ٌؤٌَ ين شفاغة راغص جو

ھپااٹا

ھبوالےس نہاں اخعاں اْٖا

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

ان

ےنمه ھبي ِصيب جو نصےج رسا

زايرة ؤ جنف اےن نصبو ٌا

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

ظيف ٖسى ين نصےئي والء
شٕ ِ

ْ
دايع ےھچ غًل ان ھج اكا

مهصأ

ٌفظو

ٌوىل

جٌليل ھتاےس فِساء
ھي ِشٕ پھ ؔ

پہْا

ْ
اٹو

ھپاُهو

حمصاب ٌا خيسر ےن ٌارا

٭٭٭٭٭
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َ کلتٍ ضینب سَ
ک ٹٌ غف ہل ٓسارش کٌ نل غھ
َ کلتٍ ضینب سَ
ک ٹٌ غف ہَ ٓسارش کٌ نل غھ
َ کلتٍ ضینب سَ
لی ٹٌ كم تھرً گھر کٌ نل غھ
غھملَ میك ٓشّ ٹٌ تھٌ ٌُ ،تٍ کل ٓسس ٹٌ تھٌ
َ کلتٍ ضینب سَ
ک ٹٌ جٌؿ تھٌ اصغر کٌ نل غھ
اتھٌشم ج ٹٌضكق سَ ض ہراء کٌ تھرا گھر تھٌ
َ کلتٍ ضینب سَ
غف آؿ ییمیر کٌ نل غھ

جب كقُ كارع عو نَ ضینب نن ن طر کٍ تھٌ

َ کلتٍ ضینب سَ
اؽ دشر كم من طر کٌ نل غھ
َ عذفَ
َ ،تھٌتٍ نن کین
َ تھ
رك جٌُذ سَ ِین
َ کلتٍ ضینب سَ
اّ ٹٌش رك رلیر کٌ نل غھ

ضضمٌ تھٌ جتیك کیتٌ ِ ،یتٌ تھٌ ضمیك کیتٌ

َ کلتٍ ضینب سَ
اكش سجذم كم سركش کٌ نل غھ
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ُ ُ
عو شكض کَ ّ ٹٌسَ کَ جلٌمـ نن شؽ شؽ کَ
َ کلتٍ ضینب سَ
جل ٹٌ نلق كم خنجر کٌ نل غھ
َ اكش یق سَ عو ریك کَ
سجذً میك رعٌءگل تھ
َ کلتٍ ضینب سَ
ہلٌُ كم جذا سر کٌ نل غھ

ُ
کنلق دشر اتھٌٌُ تھٌ شبیر کَ ىسَ ٓس

َ کلتٍ ضینب سَ
مٌتف رؿ ٌض طر کٌ نل غھ
سر طست میك تھٌتٍ کٌ اكش ْخت نن ظٌلف تھٌ
َ کلتٍ ضینب سَ
نن ظلف سیمگس کٌ نل غھ
راعٌ کٍ اراء غف  ،عٌضمش کل کہتٌ ہَ
َ کلتٍ ضینب سَ
ک ٹٌ شكض ہَ ىحشر کٌ نل غھ
ٌکس نن عزاراشي میك کی ٹٌ کسـ جٌشي
شؔ
َ کلتٍ ضینب سَ
ہَ مٌلؾ کلٓس کٌ نل غھ
*****
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کیسٌ ق ٹٌهت خیز نن من طر ضینب نَ ریکھٌ

کیسٌ ق ٹٌهت خیز نن من طر ضینب نَ ریکھٌ
سر تھٌتٍ کٌ ضٓس خنجر ضینب نَ ریکھٌ
غلف دمحم اکیر ك

اصغر اكش تھٌتٍ

ع ٹٌس

َ ركتہر میك شٌشً کلتٍ تہیك ہَ ٌُس
مٌشً گن
ینہٌ ہَ ضہرا کٌ رلیر ضینب نَ ریکھٌ
َ ٓشه کَ شًـ آخس
َ سَ شبیر صل ٕکل
خیم
ضینب نَ عو کَ گھمصً کٍ تھٌمٌ لگٌـ آ کس
م
ك ٹـ میك جٌنَ ہَ سركش ضینب نَ ریکھٌ
ُکشي سَ ضینب نَ ن طر کٍ جب ضمۓ و ٹذاق
َ ہیك ضضملق سَ صلش عو سي شٌق
ریکھٌ ِیبھ
مٌشنَ ہیك سب تیر اكش یبھر ضینب نَ ریکھٌ
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َ کل ضمْجل کیسٌ كم شٌعت تھٌ
مؤمنل اؽ لىج
ٔسل ٹٌق نلث گتٌ مللٍ کٍ کیسٌ ق ٹٌهت تھٌ
طير نَ جب تھٌ مٌشي تھمکس ضینب نَ ریکھٌ
عو نَ کہٌ اً ظٌلف ٔس اؽ گھمِّ ًُ ٌُتٍ
ُ
َ ٌُت تہیك مٌتٍ
ہٌۓ مگس شبیر کٍ ا سن
َ ٓس تھیرا خنجر ضینب نَ ریکھٌ
دسؾ گل

شكد دمحم کٍ تیرب میك ہٌۓ ٓشیتٌ تھٌ
ک ٹذ غھري کَ كاش سَ کیتٌ اُزا ہلتٍ تھٌ

َ نن جلؼ ییمیر ضینب نَ ریکھٌ
َ تھ
صل م ن
ُ
َ سَ عو کَ عو نَ ک ٹٌ سجذم
طير اتھٌ شین
اهت کٍ ْحصش کٍ جٌطر آخسي تھٌ سجذم
یق سَ ک ٹٌ ظٌلف نَ جذا سر ضینب نَ ریکھٌ
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ضینب نَ نن ظلف تھٌ ریکھٌ رُذم ء ٌض طر سَ
کیتٌ تھٌ ظٌلف کل عذاكت شبط ییمیر سَ

َ ىسَ کل لسکس ضینب نَ ریکھٌ
شكُذنَ تھ
ّ
نللٍ تہق اً تھ ٹٌ میرً سر نن تہیك جٌرش
ى کَ کہٌق سَ ركق میك کَق اً مٌق جٌۓ رلیر
دشف کہیك ہیك سر ہیك کہیك ٓس ضینب نَ ریکھٌ
غف کٌ ّ ٹٌق نن شیػ ہذي عو جب فرمٌنَ ہیك
عٌضمشا کَ شكض صل مللٍ سجذم ْجٌنَ ہیك
ٌُر آٌُ ہَ جب كم من طر ضینب نَ ریکھٌ
عزاراش
َ ؔ
کیس

آم

س ٹٌۓ

کیسٌ ہلا

آضاش

کسب ك ًُ ہل کلًو ہل ٌُ شٌـ کٌ ہل ٌُضاش
ہر میزؿ ٓس ٔس اؽ ىحشر ضینب نَ ریکھٌ
*****

5522

گھر گھر تیري ىجلس ہَ گھر گھر تیرا مٌتف ہَ

گھر گھر تیري ىجلس ہَ گھر گھر تیرا مٌتف ہَ
شبیر تیرً غف کٌ کچي اكش ہٌ عٌلف ہَ
اً اشض ك طمٌ كالَ نن کیسٌ ًسیت ہَ
فرضُذ ییمیر

سَ

کنلق کسًُ ٓسہف ہَ

جٌلُ عو كاى کٍ ریکھٌ ہٌ تہیك جٌتٍ
کـ جٌؿ تھٌ ک ٹٌ عو کٌ ٓس آح ک ٹٌ عٌلف ہَ
جٌہٌ ہَ ضمٌنَ نَ کچي سکس نن ہل تیرا
اكش آح ہر اؽ جٌٍّ شبیر

تیرا

غف ہ َ

طىچھٌ نن سکٌ کلتٍ نن ٌُت ہمیك اب ُؾ

رامق نن ہر اُؾ گـ کَ آ ٔسمق ہَ کَشییف ہَ

ٓسػنب نن رً ىچھکل ج ٹذش کٌ میك ِی ٹٌ ہلق
ع ٹٌس نَ فرمٌٌُ جب ُؾ کَ میرا رـ ہَ
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میك شٌم کَ قذملق کل غھمصكٕگٌ اً ظٌلف

مللٍ کٍ عًمٌ میك نن ضُذگٍ تھٌ کف ہَ

َ غف ہَ عذمو ہَ نن تھٌتٍ کٌ
اکیر کٌ ىچھ
ُ
َ غف ہ َ
اهت کٍ ص قٌعت کٌ ہر كقُ ىچھ
ت
ھ
ِینلق کَ  ،ینجل کَ  ،عذمَ سَ ٓسارش کَ
ُ
َ کچي أسٌ کير ضف ہَ
صلر اتي ہٌ تہیك ظکن
َ سَ ہر كقُ لگٌٌُ ہلق
نن جٌف کَ شین
ؔض
ٓسكا

غف

سركش ہر
٭٭٭٭٭

ضضف کٌ يرہف ہَ
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گھمصا تھٌ شك شہٌ ہَ ضینب تھٌ شك شہٌ ہَ
گھمصا تھٌ شك شہٌ ہَ ضینب تھٌ شك شہٌ ہَ
ہَ عو ضمشا کس جٌ شك شك کَ کہو شہٌ ہَ

گزشي رش

یتٌ

ٓس

کیسٌ نن رك تہر ہَ

گھمصا ہَ آٌُ جٌلٍ اكش صلق سَ ٌُؿ ٓس ہَ
تھٌتٍ کٍ كم شًمٌ آیکھمق میك تھر شہٌ ہَ
ک
و ٹذاق کل ری ھتٌ ہَ دشرت سَ سب ٕگٌہیك
اً کٌش تھر سَ مللٍ اؽ ٌُش للث آئیك
دسی ٹٌ شف کل ہً
آكاض ٌُ
ُ
م
َ گھمصا اتہیك ّ ٹٌۓ
ك ٹـ کٌ جٌؿ کیس
تیر ك تیر س ٹٌق کَ ہَ ضضف عو نَ کھٌۓ
یق کس لہل کٍ تہریك آیکھمق سَ تہو شہٌ ہَ

شہٌ

ہَ
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گھمصً میك کہو شہٌ تھٌ ٌٌُُ کل نل نن لَ جٌ
معللـ تھٌ

َ
َ کو آِی ٹگ
ىچھ

شكنَ ہلۓ ظکنبن فرٌُر

تھر نن

ٌٌُُ

کس شہٌ ہَ

عو رف کٌ ہَ ّ ٹٌشٌ ظٌقُ سشا تہیك ہَ
ضضملق سَ صلش یق ہَ صلق سَ تھري جتیك ہَ
م
َ ک ٹٌ دشر کٍ گھڑي ہَ
ك ٹـ میك عو ا ک ٹل

ک
ک ٹٌ ری ھتٌ ہَ من طر اؽ ّ ٹکشي سَ صلاہر

سجذً میك ہَ ٓسارش اكش جـ شہٌ ہَ خنجر
ّ
ت
ت
م
طق ك لؾ ہیك گسٌُق عٌلف میك ھر ھري ہَ
آؿ

یتٌ

سب يرر

نن کیسٌ نن كقُ امنجٌق ہَ
َ اؽ ییمٌش ٌُ نلاق ہَ
جـ ٔس

گسرف میك طمؼ ٌُلق میك تیڑٌُق ٓشي ہَ
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گھمصً نَ عو کَ غف کٍ صل راس ٹٌق س ٹٌتٍ
ُ
راعٌ ینچیق سَ ہف نَ ستٌ ضٌُتٍ
آیکھمق سَ اشؾ جٌشي مٌتف کٍ صػ ْچھٌ ہَ
ریکھٌ نن خصف أسٌ أسٌ ٕکٌء نَ ریکھٌ
نن ىجلس غہٌ سٌ ٓصـ عزاء نن ریکھٌ
ٓسہٌف ریك کٌ جٌتٍ کٍ شٌف شھیري ہَ
ہل طمؿ غير عو کٍ  ،مللٍ نن شیػ ریك ہَ
آكاض سَ اراء سَ گلٌُ ٓسہٌف ریك ہَ
ؔذ قذاء ہل جب ُؾ نن شٌٔس آخسي ہَ
عٌُ
٭٭٭٭٭
Click Here To Download Audio
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گل حْتٌ ہَ علٍ اکیر کٍ عذاء کٌنلق میك

گل حْتٌ ہَ علٍ اکیر کٍ عذاء کٌنلق میك
ضمۓ و ٹذاف قذـ تیز ٓشھٌنَ ہیك دصیق
تھٌـ کس ایتٌ کير شف میك صل جٌنَ ہیك دصیق
َ جٌنَ ہیك دصیق
يڑ کَ رشٌُ کٍ طرػ ریکھن
آتٍ آكاض نن شف سَ کو مذر کل آئیك
َ میك لػیك تیزم لگٌنَ ہیك دصیق
میرً شین
کچي رکھٌتٍ تہیك رّ ٹٌ ہَ كولش غف سَ
َ ہیك کبھٌ تھمکسیك کھٌنَ ہیك دصیق
کبھٌ جلن

سر

و ٹذاف

ت
َ
ہ حنن

ہیك ْحشف ٓس

تف

َ کل ٌُنَ ہیك دصیق
صلف میك زكٌُ ہلا ِین
َ کٍ ِیسٌتٍ ك شدسٌش ك ن طر
صلـ کس ِین
َ ضانلق کَ غہٌشً سَ یبھٌنَ ہیك دصیق
ا ین
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م
َ کَ ن طر آتٍ ہَ ك ٹـ کٍ ضمیك
ٌُش شین
ضضف سَ ہٌتي صل اکیر کٌ ہ ٹٌنَ ہیك دصیق
َ ہیك کو ت مہیك ک ٹٌ ہَ رکھٌتٍ رّ ٹٌ
نل غ ھ ن
کچي ضٌُق سَ نل کہل اشؾ تہٌنَ ہیك دصیق
َ ہیك یق شبط یتٌ
کھمؿ کس آیکھیك نن کہن
َ آنَ ہیك دصیق
ینچیق ىچي کل ن طر شٌ من
قٌطمن اكش

علٍ ٌٌُُ ،

یتٌ

اكش

دصق

ىچي کل کلٓس کَ ک ٹٌشً كم ًُنَ ہیك دصیق

ُ
ت
کہٌ عو نَ کو اتہیك میرا ھٌ رً رّ ٹٌ ّ ٹٌـ
ُ
ت
ٌُس اف کَ ا ھٌ ج ٹذ لىجلق میك آنَ ہیك دصیق
ٌُة کٍ گلر میك رـ نلص رٌُ اکیر نَ
راغ اؽ اكش جذاتٍ کٌ اتھٌنَ ہیك دصیق
ٓشا اشمٌف تھٌ شٌري کٌ ت مہٌشي رؿ میك
اتھم اً ىؿ ت مہیك ركلہٌ ّ ٹٌنَ ہیك دصیق
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كاۓ اقسمس کو تھر صعػ کَ اس عٌلف میك
َ کٌ ىعو تھٌ اتھٌنَ ہیك دصیق
نل صلاق ِین
ہٌۓ اتھٌشم ٓسس كاى تھٌ رّ ٹٌ سَ گ ٹٌ
آکَ خیمن میك خسـ کل نن س ٹٌنَ ہیك دصیق
کٌـ آّ ٹگٍ رـ ٓصع صل مؤمق کل رعٌء
ُ
َ اب سجذم ْجٌنَ ہیك دصیق
اس رعٌء کَ لین
عزاراش کَ تھٌ
َ غف ك آىـ ؔ
ركش ہل ُگ
َ غف صلاشكق کٍ ُگشي کل ّ ٹٌنَ ہیك دصیق
ا ین
٭٭٭٭٭
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ىجٌش

دسی ٹٌ

نَ ٌُش

دسی ٹٌ

ىجٌش

دسی ٹٌ

نَ ٌُش

دسی ٹٌ

اً نَ کسمق کَ قٌقلو شٌىش دسی ٹٌ
فرٌُف گتٌ ریکھم نل ک ٹٌ ٔست تہق کٍ
نلکلق سَ س ٹٌنلق کَ ہَ اكگٌش دسی ٹٌ
كم خنجر
اكش

نَتیر
نلعو گو

کجٌ
اجمذ

كاۓ

ّ
م قذش

ىخ ٹٌش

دسی ٹٌ

َ رً مکھٌ نن دس دشف کَ اكٓس
مٌق ِیبھن

ُ
اس دشف ٓس نلق تیركق کٍ نلغھٌش دسی ٹٌ
ّ
رشانن عذك
گھر

ارٌُنن ہلۓ راجـ

نَ

قٌطمه کٌ

ہل

گ ٹٌ

ٌُضاش

دسی ٹٌ
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آرـ صفٌُاہلل

سَ ٌُ عیسٌءِ ركشاق

أسٌ نن لٹی تھٌ کلتٍ سرکٌش دسی ٹٌ

ُـ کھٌۓ نن کنلق رؿ میرا جب نلؽ س ٹٌق سَ
ّ ٹذه جٌۓ تیرً گیسمۓ جمذاش دسی ٹٌ
مٌق تہنل کَ اكینلق کٌ ّ ٹٌ کلف شیرٌُق
عٌُذ کَ

ضما

عٌجب

اضاش

دسی ٹٌ

ُ
ُؔ غف سَ ہَ نل ک ٹٌ عخب اسکٌ
صلر شمبن وتیق
اس غف سَ نل ُکشً ہلۓ کہسٌش دسی ٹٌ
*****
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لِ کَ ضینب آتٍ ہَ
لِ کَ ضینب آتٍ ہَ

لِ کَ ضینب آتٍ ہَ

ُ
ش
ک
َ نن ر ھ ٹٌ کَ میك کلق کہٌق ٌُلق
ئیق تھ
ہٌنَ میرً تھٌتٍ کل زھلُ نرَ کہٌق جٌلق
ّ
اّ ٹٌ مبن میك امٌق کل کس طرد سَ رکھًلق
ریکھم اب مذّنن میك قشهت میري ىتٍ ہَ
لِ کَ ضینب آتٍ ہَ لِ کَ ضینب آتٍ ہَ
دس گھڑي جلٍ تھٌ میك شٌتي میرا تھٌتٍ تھٌ
قلب ك جٌف ج ٹذش
قٌطمه کٌ ِی ٹٌ
غھمص

کس

تھٌ شٌم کسًُتٍ تھٌ

تھٌ ریق
َ کل
مذ ین

کٌ
کسًُ

قذاتٍ تھٌ
ٔسٌتٍ ہَ

لِ کَ ضینب آتٍ ہَ لِ کَ ضینب آتٍ ہَ

5525

ير

َ علٍ اکیر ير
گن

َ
گن

علٍ اصغر

شف میك ہل گتٌ ٌُمٌؿ ىش قٌطف ٌض طر
رشٌُ

ضم شہٌ ہَ

ٓس ایق شٌقٍ کلٓس

غلف اكش دمحم کل شف میك کھم کَ آتٍ ہَ
لِ کَ ضینب آتٍ ہَ لِ کَ ضینب آتٍ ہَ

نن ل ٹٌ

ہلا

َ جٌنَ گٌ
کنبن جب مذ ین
ییمٌش

َ
کٌ قل

میك

آنَ گٌ

اكش عٌُذ
َ
َ آنَ کٌ کس طرد س ٹٌنَ گٌ
جٌؿ ا ین
ت
ضینب خصیك ریکھم اُؾ ھینجٌ ىتٍ ہَ
لِ کَ ضینب آتٍ ہَ لِ کَ ضینب آتٍ ہَ

5525

جب
ير

مذّنن
گ ٹٌ

ت
ہنجلُگٍ ک ٹٌ کہلُگٍ للگلق سَ

میرا تھٌتٍ ک ٹٌ کہلُگٍ للگلق سَ

َ ع ٹٌس ک ٹٌ کہلُگٍ للگلق سَ
ق ٹ ـ ہل گ ن
َ کل شٌـ سَ شہٌتٍ ہَ
آح میرً کین
لِ کَ ضینب آتٍ ہَ لِ کَ ضینب آتٍ ہَ

ک ٹٌ

خیر تھٌ نن ظٌلف گھر میرا

َ
جًِی ٹگ

َ
میرً تھٌتٍ کَ سر کل تیزً نن خشھٌِی ٹگ
ت
ھ
ی
َ
نج

َ
تہ ٹٌِی ٹگ

کل تیڑٌُق
ٔضبن لٍ
ُ
ُ
قٌطمه کٍ رخیر نَ ہر اُزا اتھٌتٍ ہَ
لِ کَ ضینب آتٍ ہَ لِ کَ ضینب آتٍ ہَ
*****
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لسضً میك نن ضمیك ہیك گسنَ کل آطمٌق ہیك

لسضً میك نن ضمیك ہیك گسنَ کل آطمٌق ہیك
سجذً میك ضٓس خنجر ینت یتٌ کٍ جٌق ہیك
ہَ كاۓ اب قًب عٌلف کَ کسًُء میك
ىخ ٹٌح آب ہَ كم صل مٌلؾ عہٌق ہیك
مٌرش ضماشً

گیسمق ركلہٌ ّ ٹٌنَ ضینب

يرنَ کَ رف تہیك نن ِی ٹٌ اتھٌ صلاق ہیك
آتٍ عذاء

نلق شف سَ ٌٌُُ دصیق آل
ٓسغھٌ لگٍ ہَ أسٌ جٌنَ کل میري جٌق ہیك

آیکھمق میك ہیك اُذھیرا اكش تھمکسئیك ہَ شام میك
َ ہیك اکیر میرا کہٌق ہیك
ہر اؽ سَ نل غھن
َ اتھٌنَ مللٍ منت صلاق ٔشر کٍ
کیس
ک
ت
َ ہٌتھم ھنجٌ ا ھٌ س ٹٌق ہیك
َ سَ ا ین
شین

5522

ہٌتھمق نَ کس کَ اكْجٌ اصغر کل شٌم نل لَ
اً کلقنل ق نن ْخ ّن مؼصلـ نَ ضٌُق ہَ
َ ٌُتٍ نل
خنت نن ْحش ر ین

گس ًٌُُ

اً خسمً نن ْخ ّن کنلق تیر کٌ ٔسٌق ہَ

ٌُ

يرٕضٌ

ُ
رہٌتٍ

کٍ

اجمذ

نلسگٌم

ٓس

ُ ُ
شؽ شؽ کَ ک ٹذ خنجر کس طرد سَ شكاق ہَ

ک ُک ت
غ
گھمصا صل جٌلٍ ری ھٌ ر ھ ٹٌ ھق نَ نل ھٌ

گھمصً ّ ٹٌ ضماش ركش یتٌ کہٌق ہَ
َ
ٌُلل کل صلق سَ ش ُگ

کہتٌ تھٌ ٌُ الہٌ

نَ گلشكق نَ کَق کنلق ضینب کٌ ٌُس ٹٌق ہَ
مٌشا

ضماش

َ
کیس

ج

ركش

اجمذ کل

کلقنلق نَ

کیسٌ عخب طمٌق تھٌ کیسٌ عػب ضمٌق ہیك
یی ٹگٍ

ٌٌُُ غف میك تیرً ظکنبن
َ کل اب عہٌق ہیك
َ ہل ٌٌُُ لین
تف کہٌق گن

5522

کٌنلق سَ صلق ہَ جٌشي لٍ ٓس ہیك آم ك ضاشي
ّ
ٌٌُُ میرا کہٌق ہیك ص قٌء میرا کہٌق ہیك
نن آ ٔسملق کو م طرً

َ آتي خنت
ْحسی ٹگ

َ س ٹٌ ّ ٹٌق ہَ
ؔ نن شیػ ریك سَ ہمن
شٌکس
٭٭٭٭٭

5522

مٌتف ع ٹٌس

َ
کسنَ جٌِی ٹگ

َ
کسنَ جٌِی ٹگ

ُ
ٹ
َ
جب تھٌ ٌُش ْد كقٌ رہراِی گ

تھٌ ظکنبن کل صلسٌ اس ٌُت کٍ

َ
اب حجٌ ع ٹٌس ٌُتٍ ىِی ٹگ

نن نن تھٌ معللـ ّ ٹٌضمق کل مگس

َ
َ ٌُِی ٹگ
نلُذ ٌُتٍ تھٌ نن ِین

َ علٍ
آِی ٹگ

َ
كم سجٌعت رست میك رکھًِی ٹگ

َ
ًسؾ ّ ٹٌسٌ کٍ ْجٌنَ کَ لین

َ
َ ركنل شٌنَ تھٌ کنلاِی ٹگ
ا ین

شاضبن ع ٹٌس کٌ

َ
تیر ہر جٌٍّ سَ سب ٓسشٌِی ٹگ

ًسؾ غھذ جٌّ ٹگٍ تھر اؽ تیر سَ

َ
گھمصً سَ ع ٹٌس تھٌ گس جٌِی ٹگ

مٌتف ع ٹٌس

رطمنلق

َ کل
شك کن

کل

ٌُر

5522

عو کٍ آیکھمق میك اُذھیرا غھٌییگٌ

َ
تھٌتٍ کٍ ظق کَ عذا جب آِی ٹگ

صلف سَ ٓس ہلگٌ عو کٌ تیرہق

َ
َ سَ جب تھٌتٍ کل لی ٹٌِی ٹگ
شین

ہٌتھمق میك سركش کٍ لَ کس ھجک ٹٌق

َ
ہٌۓ ع ٹٌس خسي ير جٌِی ٹگ

ضمش اؽ ہلگٌ ٓصُذي ولح میك

َ
َ سیف ہف زھٌِی ٹگ
اب صل جٌھی ٹگ

اكش ارھر ضمۓ خسـ آنَ ہلۓ

َ
ہر قذـ نن شٌم تھمکس کھٌِی ٹگ

ّ
َ نن عو ْ ،جلق کل اب
َ ہل ُگ
ضم خن

ٹٌ تشلیّ
ک

تھٌـ لل رامق ٓسہٌف ریق کٌ

َ
َ میك نن لَ جٌِی ٹگ
نلش کَ خیم

عزاراش آسرا ع ٹٌس کٌ
ہَ ؔ

َ
عٌغیلق ٓس كم کسـ فرمٌِی ٹگ

*****

َ
رً کَ ہف طىچھٌِی ٹگ

5522

مٌتف کسك

مؤمنلق کسُـ کَ مہمٌق کٌ

مٌتف کسك

مؤمنلق کسُـ کَ مہمٌق کٌ

دس کل

لعینلق نَ

ٌُتٍ کل ٓسشٌٌُ

دصیق امٌـ دصیق امٌـ دصیق امٌـ دصیق

آۓ عو ریك کسُـ میك

ّ
ْجلق کل لَ کس خیگـ میك

َ رطمق ہر ُـ میك
َ تھ
ٓش ھن

ریکھمق قلؾ تھٌ ُہ َل جـ میك

عٌضمش

کٌ

ہیگٌـ

ّ
َ دصیق کَ
ْج

آٌُ

ُ
ت
اس رف ق ٹٌهت ھٌ ٓسٌُ

مٌم ل قٌ

َ ق ٹـ ْجلش ك ش قٌ
ہلنَ تھ

5522

ّ ٹکس

ذؾرت میك عو کٍ صلش ہل کس

سر شکي کَ عو کَ قذملق ٓس

نلى

شضا رك اً سركش

سر شٌم ریك ٓس کسنَ قذا

شف میك ہر اُؾ عٌضي آٌُ

ٌُُذھَ کَق نن کہ ٹٌ ہلا

ہر ٌُش عو ٓس سر ركق گٌ

ہٌۓ كم عو کٍ غہزاري

کسُـ میك دس کٍ شٌري ہلتٍ

ُ
ل
َ ہٌ ر ہق ینلم یتٌ
ِین

اشمٌنلق تھري

آٌُ تھٌ

جر

شبیر ٓس رك

مہمٌق

لخت جگس

َ رلیر
جیسٌ تھٌ مٌق ك ٔس

للتٍ

گت ٌ

ضینب نَ كاشً تھٌتٍ ٓس
َ سر
مٌمل نن عذفَ کس ر ین

5522

لَ کس ظکنبن سَ ًسکٍ

رشٌُ نن تہنجٌ ًسؾ تھري

صل رشٌُ سَ عٌضي

شٌنَ قلف ہلۓ ًسؾ غھذي

ِی ٹٌ صلاق

شٌؿ تھٌ دس کٌ اتھٌشكاق

مٌق کَ نن ٓس آۓ اشمٌق

ير گ ٹٌ کھٌکَ رؿ نن س ٹٌق

ضہرا

مٌشا

گ ٹٌ

ٌُمٌؿ عو

ک ٹٌ

ق ٹٌهت

تھٌ

ٓسٌُ

کہ ٹٌ ہَ ہر اُؾ اہـ عزا

ُ ل ٹٌ

اکیر دصیق

رلی ٹذ
جٌمذ
ؔ

کٌ

*****

کٌ ىعو

5525

مٌتف کٍ صػ ْچھٌ ہَ اكش شك شہٌ عہٌق ہَ
مٌتف کٍ صػ ْچھٌ ہَ اكش شك شہٌ عہٌق ہَ
شٌم غہ ٹذ تف کل گسٌُق ک ٹٌق ضمٌق ہَ
آقٌ کل كقُ آخس ع ٹٌس نَ عذا ري
َ گٌ گسنَ کل اب ٔسٌق ہَ
مللٍ سبھ ٹٌ لین
اصغر کل شٌم ىۓ

حخت یمٌـ کسنَ

ٌُتٍ ًُرك اشکل مؼصلـ نَ ضٌُق ہَ
گھر ٌُش

تھٌ ُلٹایا

شبیر شٌ

ؾرػ اُؾ صؼ کَ جٌطر

تہٌرش

رّ ٹٌ

ّ ٹٌ

کہٌق ہَ

َ کل
ضینب کَ رؿ سَ نلغھم کسُـ کَ كا ن ع
رؿ ہَ كگٌش غف سَ آیکھمق سَ صلق شكاق ہَ

5525

تہر فرات کل تھٌ سرـ آ شہٌ ہَ عو سَ
آؿ یتٌ ہَ ّ ٹٌسَ ضمکھٌ ہر اُؾ ضٌُق ہَ
ن طركق سَ شٌم ریك کَ اکیر کٍ ملت ریکھم
َ نن ضضف کھٌۓ رـ نلصٌُ صلاق ہَ
شین
َ کل
کس طرد سَ س ٹٌئیك کسُـ کَ كا ن ع
جلتٌ ضمیك نن ىصیك ضینب نل نَ شرا ہَ
غير رشاض

ٌُۓ

عٌلٍ

قذش نن مللٍ

ٌُ دشر ہل نن ٌُقٍ رؿ کٍ عذا تہٌ ہَ
*****
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مٌتف

نن

شكکیگٌ

مٌتف

نن

شكکیگٌ

مٌتف

نن

شكکیگٌ

مٌتف

نن

شكکیگٌ

َ ہیك راعٌ کل نلق ٓسعو
ہف اہـ عزاء ر ین

َ جب شٌم ضمق کَ
گھرٌُش ل ٹٌ شٌ من
َ رہق سَ
کسنَ شہیك شکس جذا عو ضم کھ
سر رً کَ كقٌء کس رٌُ شبیر نَ كعذم
ضینب کٍ اشیري کٌ كم ٓس رشر ہَ من طر

نَ کَق ہَ جلتٌ ہلتٍ شیتٌ نن ٓسارش
غ
سر سَ نل شراء ھق گتٌ ق ٹذي ہلا کنبن
م
ك ٹـ کٌ ّ ٹٌق کسنَ ہیك عو شیػ ریك سركش
ہر اُؾ غہٌرت نن كاق اتھ ٹٌ ہَ نلق ىحشر
رکھًنَ ہیك تھر آخسي شبیر کٌ سجذم

5522

ضم شٌؿ میك اؽ ُـ تہیك شبیر کل تھملَ
َ
ہیك آح تھٌ اف آیکھمق سَ آ ٔسمق ہٌ ٓس سن
ٓشٌُ رً رللق کل صل نن لَ آم کٌ نغرم
عہرمء

و ٹٌشؽ

نن ہ َ

انلاش دسیتٌ

ک
م طللـ کَ صلق سَ تھري ر ھتٌ ہَ ِیسٌتٍ
مللٍ کَ شیب مٌتف شبیر ہَ ضُذم
ہل ْخت نن جللم

یمٌ راعٌ دسیتٌ

ٌُ دشر کسیك شٌف سَ عو نلظن صلاتٍ
َ شہیك اس لٍ سَ دسی ٹٌ
عٌُذ نلق ہٌ شین
ؔ
*****
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مٌشا گ ٹٌ تھٌتٍ شف میك ضینب جٌۓ کہٌق

مٌشا گ ٹٌ تھٌتٍ شف میك ضینب جٌۓ کہٌق
گھر ٌُش

ل ٹا

ہَ یق میك ضینب جٌۓ کہٌق

اً تھٌتٍ مذّنن جٌکَ ٌٌُُ کل میك ک ٹٌ ّ ٹًلق
ّ
نلشٌؽ ت مہٌشي ركق ٌُ رشكق کَ ٔسٌق رکھًلق
َ للؾ كطق میك ضینب جٌۓ کہٌق
نلغھی ٹگ
 شبیر نَ سر کنلاٌُ ع ٹٌس تہر ٓس ضمۓ
َ ىتٍ تھٌ كم شٌشً تہٌرش کھمۓ
ہيرام دس
اؽ تھمؿ ْجٌ ہَ ضمق میك ضینب جٌۓ کہٌق
اصغر کٌ کسٌ کل عذمو اکیر کٌ کسٌ کل غف تھٌ
َ کٌ کہیك مٌتف تھٌ
قٌطف کل کلتٍ شكتٍ تھٌ رك لہ
کہراـ تھٌ يرر ك ضف میك ضینب جٌۓ کہٌق

5522

ّ
کلنلـ نَ رشً کھٌۓ ٌُ ،نل نن ٌغینت آتٍ
ُ
رضماش تھٌ دضکٌ جل ٹٌ ضْجیر اسَ تہ ٹٌتٍ
تھٌ طمؼ گساق گسرف میك ضینب جٌۓ کہٌق

ُ
شكتٍ تھٌ ظکنبن ّ ٹٌسٌ خیملق سَ رھلاق اتھ ٹٌ تھٌ
ىضمق سَ لہل تہ ٹٌ تھٌ  ،اس ٹٌب ك و ٹٌع لی ٹٌ تھٌ
َ اشیر شظق میك ضینب جٌۓ کہٌق
ہلنَ تھ

لیتٌ تھٌ کہیك نن جٌرش  ،غھمى تھٌ کہیك نن جٌلٍ

جلتٌ تھٌ کہیك نن ًس ٹذ  ،ىضمق کٍ کہیك ٌُمٌلٍ
کلتٍ ىش تہیك تھٌ کَق میك ضینب جٌۓ کہٌق
ّ
 امٌق کل س ٹٌلُگٍ میك اف آیکھمق نَ ریکھٌ من طر
َ ییغ ك خنجر
َ تھ
تھٌ ىؿ ت مہٌشا ینہٌ اكش جلن
َ تیر ُذف میك ضینب جٌۓ کہٌق
ىکھمق تھ

5522

تھر طير نَ مٌشي تھمکس  ،فرآف کَ اكٓس ِیبھٌ
خنجر نن جً ظٌلف کٌ نل عو نَ ْجٌٌُ سجذم
تھٌتٍ تھٌ ش ْج ك ىحق میك ضینب جٌۓ کہٌق
ّ
ُ
 رّ ٹٌ تھٌ عذائیك اس رـ گلري میك شًل امٌق
ّ
ہهت کل ٓشھٌل میري امذار کل آل امٌق
اب آخسي شٌٔس ہَ یق میك ضینب جٌۓ کہٌق

سجذً میك غھکٍ ِیسٌتٍ اكش آتٍ رعٌ ہلینلق ٓس

سر یق سَ جذا ہلٌُ تھٌ جل ٹٌ تھٌ لػیك کٌ خنجر
َ ضمشح جٌُذ گہق میك ضینب جٌۓ کہٌق
تھ
گھمصكق سَ کجـ کس تیرا ک ٹٌ جٌؿ ک ٹٌ اً تھٌتٍ
ضمنَ شہَ تف شیتٌ ٓس اكش نن میك کَق رً ٌُتٍ
جل ٹٌ شہٌ ىعو شف میك ضینب جٌۓ کہٌق
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َ لؿ جٌل
اً تھٌتٍ مللگَ تھر کٍ اؽ ٌُش گل
ُ
َ نل آل
جٌتٍ ہَ تہق اتھم ٌُ شذػت کَ لین
ریکھم آ ٔسمق نن ئیق میك ضینب جٌۓ کہٌق
 نن شیػ ہذي مللٍ کل ٌُ دشر شًهت شکھ ٹٌ
ضینب کٍ رعٌء سَ اُکل ٌُ شكض ق ٹٌهت شکھ ٹٌ
کسنَ ہیك ٕکٌء صل خصف میك ضینب جٌۓ کہٌق

نن سکس س ٹٌ کس جب تھٌ عو شیػ ہذي شكنَ ہیك
ُ
َ
ُؔمٌ اس رـ امًؽ ضمع ہلنَ ہیك
رھرتٍ نن دسٌ
ُ
گ
اتھ ٹٌ ہَ ضمش گق میك ضینب جٌۓ کہٌق
*****
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ْچ
ٹ
ھ
گٍ تیر سَ
مٌق نللٍ نَ شیر سَ  ّ ،ٹٌس
ْچ
مٌق نللٍ نَ شیر سَ  ّ ،ٹٌس ھ ٹگٍ تیر سَ
ضمۓ کلٓس

جٌلگَ ایتٌ ّ ٹٌس ْچھٌلگَ

ییغ ِیشف کٍ لَ کس جب نل و ٹذاق میك جٌییگٌ

َ س ٹٌہٌ رُکي کَ ْچي کل ولح کٌ رؿ ہـ جٌییگٌ
ینہ
میك تھٌ علٍ کٌ شیر ہلق اّ ٹٌ کہو رّ ٹٌ نَ تیر سَ
ٌُة کَ ہٌتھمق ٓس جب ِی ٹٌ تف و ٹذاق میك جٌلگَ
ظلف ك ش قٌء کٌ ٌُتٍ تٍ کس ایتٌ ّ ٹٌس ْچھٌلگَ
ٌُضؽ شٌ نن جلؼ ت مہٌشا غھذ جٌییگٌ تیر سَ

َ
ظلف کٍ جذ ہَ تہر ک ٹٌشً ٌُتٍ سَ ٓسشٌِی ٹگ

َ
آؿ یتٌ کَ صلف کَ ّ ٹٌسَ شضف نن کچي تھٌ کھٌِی ٹگ
َ ہیك کی ٹٌ فرآق کٍ بنشیر سَ
نؼض ك دسذ ش کھن

5522

َ
دسؾ ضٌُق رکھً کَ ایتٌ اعذاء کل طىچھٌِی ٹگ
آب نیشر

ہلگٌ

َ
تہل

َ
ىکس ت م ہیك ًُِی ٹگ

َ ىجٌہذ جٌنَ جٌنَ کہو رّ ٹٌ ہًشیر سَ
ینہ
جٌلٍ غھمى رُکي کَ تیرا شانلق کل گھیرالُگٍ

ؔ
ؔ
ُ
گ
ٌُر ت مہٌشي جب آّ ٹگٍ گھٹ ھٹ کس ير جٌل گٍ
صیر کہٌق ُؾ ہلگٌ آخس مٌرش رلگیر سَ
َ
تیري غہٌرت رك عٌلف کل شام نل رکھًِی ٹگ
ُ
َ
دشر کَ رف ُؾ تیري شقیقت نن رّ ٹٌ رہراِی ٹگ
ریق کٍ قشهت یق جٌّ ٹگٍ صلف کٍ اس ْجرٓس سَ
َ س ٹٌہٌ نَ جب شف میك جٌنَ کٌ اطہٌش ک ٹٌ
ینہ
ّ
ُؔتف اّ ٹٌ مٌرش نَ اصغر کل ّ ٹٌش ک ٹٌ
کہو کَ ُذ
عزـ ت مہٌشا کف نل تہیك ہَ عزـ جبیر گیر سَ
٭٭٭٭٭
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حىنلب

جذا

َ َ
كُذم

ش بیر

حىنلب

جذا

َ َ
كُذم

تیرا

سجذم

ش بیر

تیرا

َ
ہر ركش میك ہَ ضُذم شبیر

سجذم

تیرا

سجذم

َ ہف تیري رعٌل کل
تھمؿ ہَ نن تھملی ٹگ
َ ہف شٌشً ضمٌنل کل
اس غف میك ّ ٹٌِی ٹگ
ٌُ

د شر

شكىییگٌ

ش بیر

تیرا

سجذم

فرآف کل ایمٌق کل ہَ تیرا الف

مللٍ

کستٍ ہَ ٕکٌء ًسجذ معملف ہَ ہر ق ٹلت
کؼبن نَ تھٌ صلر صلمٌ شبیر تیرا سجذم
َ ہَ سركش
ہَ شب کٍ شعٌء کس میك نن نل غھن
َ
خیرُـ امیك نل لَ اً مللٍ غھکٌل سر
ہَ شب کل ٔس ٹذُذم شبیر

تیرا سجذم
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ہف عٌغیلق کٍ جٌطر ک ٹٌ ْحصش شضهت کٌ
اللو کٍ ع ٹٌرت کٌ ّ ٹذك کٍ ص قٌعت کٌ
كم جلتٌ ضمیك ٓس تھٌ شبیر

ملىٌُ

م

تیرا سجذم

م
ع
ه
ـ میك
سجذمء ص قٌعت کَ آٌُش
َ
انلاش دسیتٌ کو رُذاش دمحم میك
َ
نلق اشؾ میك نلس ٹذم شبیر تیرا سجذم
هعـ کَ ٓس رشر ّ ٹٌنل نَ

رکھًٌُ ن طٌشم صل ضینب کٍ ٕگٌہل نَ
عٌضمش کَ رف ریکھٌ شبیر تیرا سجذم
عٌضمش کَ رف مللٍ شبیر کَ نن م طہر
اس آخس سجذً کٌ رکھًنَ ہَ جب من طر
ہلٌُ

ہَ

ٓسك ٌُضم شبیر تیرا سجذم

5525

ؔ غف مللٍ میك ہلٌُ ہَ قذاء ہمکل
شٌکس
سجذً کٍ رعٌل نَ نن راعٌ رٌُ ہمکل
كاجب ہَ اتہیك سجذم شبیر تیرا سجذم
*****
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ىحشر ّ ٹٌ ہیك سركش نَ سر کٍ ىش ٓس

ىحشر ّ ٹٌ ہیك سركش نَ سر کٍ ىش ٓس
ضینب ٓشة شہٌ ہیك نلق سركش کٍ ىش ٓس
َ گٍ قٌطمن
َ لعـ کل ر یکھ
نَ سر صل ا ین
مٌتف کس گٍ دشر میك رلیر کٍ ىش ٓس
ّ ٹٌسَ کٌ ًسؾ ہیك کہیك ٌُضك کہیك گسً
سركش صل
نلتٍ کير دصیق

َ
تہنج

کٍ عٌضي

کل

ٌُتٍ سعمر کٍ ىش ٓس
رُکي کس

نَ آس شٌم ریك ہل نَ ٌُكش کٍ ىش ٓس
َ نن ٓسغھٌ کٌ تھـ لگٌ
نلش ن طر کَ شین
ت
ہ
ٹ
ن
ی
ج
َ شٌم کس طرد اکیر کٍ ىش ٓس
گ
رك صلعلو دصیق

کل

ًضکـ

کسٌء علٍ

ُ
َ ہیك رلیر
ىعو اتھٌنَ ِیبھ

کٍ ىش ٓس
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َ شٌم نَ ٓسُّ نل کھمر لٍ
ہٌتھم سَ ا ین
َ اصغر کٍ ىش ٓس
رؿ کس طرد شیبھٌلَ تھ
جٌلٍ ہلتٍ ہَ  ،کسًُ گلري دصیق کٍ
ینہٌ دصیق

َ اصغر
شم گن

کٍ ىش ٓس

َ
کس کَ غہٌشً غھمص کَ سر ٌُح جـ ر ین
شكتٍ ركلہق نلق رلیر شیر
ش بیر

کل

مً

کٍ

ىش ٓس

نن صل ذضّن خنلط کٌ

شكنَ یتٌ تھٌ رلیر ج ٹذش کٍ ىش ٓس

سر دشف سَ قلف ک ٹٌ ک ٹٌ کف سیف ہیك نن
گھمصً ركصانَ جٌنَ ہیك سركش کٍ ىش ٓس
ّ ٹٌسَ کل كقُ س ْخ تھٌ ٌُتٍ تہیك مً
شكتٍ

فرات مٌلؾ کلٓس کٍ ىش ٓس

ؔ شكىنَ گٌ
صلاہر کٌ ئیق دشر ُؾ شٌکس
کہراـ

ت ھٌ

ٓسارش ٌض طر
*****
*****
*****

کٍ

ىش ٓس
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مدينة جَدّنـا ال تـقبلينا
مدينة

جَدّنـا

قنلؿ ہمکل نن

ال تـقبلينا

کسٌُ اً مذّنن

ُ ّ
ک
نن نلظن کس شہٌ تھٌ اـ لنلـ

خصف دشرات لَ کس آۓ م طللـ

کسٌُ اً مذّنن

ال تـقبلينا

قنلؿ ہمکل نن

مدينة

جدّنـا
َ

آة کٌ ّ ٹٌشا نلاشٌ

ہلا س ْخ كم شف میك تھمکٌ ّ ٹٌشٌ

نیشر نن تھٌ م طرمء آب ِی ٹٌ

ال تـقبلينا

اً

خیر

ٌٌُُ

کس رً یتٌ کل کلتٍ جٌکس

تھٌ رؿ میك ظٌلملق کَ کی ٹٌ کنبن

مدينة

لٹ ا

جدّنـا
َ

کسب ك ًُ میك آة کٌ گھر

مدينة

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا
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اً ٌٌُُ ظلف كم عٌُذ نن زھٌٌُ

َ میك طمؼ للہَ کٌ تہ ٹٌٌُ
گل

تھٌ کیسٌ صیر کسنَ کٌ فرّنن

مدينة

اً ٌٌُُ نن شکھٌ خسهت ہمٌشي

ُ
ہمٌشً سر سَ جٌرش تھٌ ا ٌُشي

غھ ٹٌۓ ٌُللق سَ مبن کل خصّنن

َ جب شف میك سركش
ارھر مٌشً گن
میرا ضنلش

سیف گٌشكق نَ غھی ٹٌ

اً ٌٌُُ ینہٌ غہزاري کَ نلُذً
ُ
طمٌْخن شذ نن کھٌتٍ ہَ ظکنبن

ہمٌشا

َ كالل
صہ ۓ غ ف ش ی ن
قّ

کسٌ کٌ جٌؿ أسٌ ہل کبھٌ نن

مدينة

جدّنـا
َ

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا

ال تـقبلينا

ارھر رھیس آۓ سب خیملق کَ اُذش

مدينة

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا

َ
لػیك نَ کٌف ضضمٌ کس کَ غھین

مدينة

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا

ہمٌشً جٌؿ ٓس ػٌ تھر کَ شك لل

مدينة

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا

5522

دمحم عو کٌ رامق تھٌـ کس ہٌ

ت
ت
ہ
ٹ
ن
ی
ج
َ ہف ھٌ
گ
ک ٹٌشً قذس کَ

ہَ رغلت نن ْجٌتٍ کٌ صفنبن

مدينة

عزاراش آ  ،نن مللٍ کٍ رعٌ لَ
ؔ

غف سركش میك اؽ آ ٔسمق تہٌ لَ

خ ص ّ نن

ال تـقبلينا

ملیگٌ

آتي

ج ُیّتُ

کٌ

مدينة

*****

جدّنـا
َ

جدّنـا
َ

ال تـقبلينا
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ٌضطفٌ کٌ ّ ٹٌشا ہَ  ،يرٕضٌ کٌ ّ ٹٌشا ہَ
س ٹذم عًـ کٍ آُکي

کٌ نن ٌُشا ہَ

َ میك تھٌ
ک ٹٌ ع ٹٌرت کٌ طمٌق شٌم کَ خیم
تھٌ کلتٍ ىجل شکلع اكش کلتٍ سجذً میك تھٌ
َ قذاتٍ کٌ امنجٌق ہمٌشا ہَ
َ تھ
ک ہن
جب ستٌ تھٌ ركلہٌ نَ ج ٹؿ لشنَ کٍ عذاء
ہٌتي ٔس غھمص رٌُ نل ّ ٹٌہٌ ركلہق کٌ
ٌُُذه کَ کَق سر نن رست میك شذھٌشا ہَ
نللَ ع ٹٌس اً عو  ،آة کٍ شضاء ٌُلق
ىزلٍ ظکنبن کٍ ًسؾ اؽ تھر ىلق
ّ
َ میرً تھ ٹٌ تہر کٌ ک ٹٌشا ہَ
شٌ من

5522

َ
َ نن میرً  ،ہیك جذاتٍ کَ کیس
ضضف شین
َ
َ کیس
نللَ اکیر سَ نن عو  ،ركق شضاء ْچھ
نل ہٌ نل اً لعـ میرً  ،تیري کٌ غہٌشا ہَ
کیتٌ نَ ٌُتٍ سَ عو  ،رست میك جٌنَ ہیك
ہر قذـ نن مللٍ کَ ٌُ ،لق لشکھڑانَ ہیك
َ نَ ٌُة کل ٕکٌشا ہَ
ک ٹٌ صلاف ِین
گ
ہٌۓ اؽ سطمٌہٌ ھ یینلق جً تھٌ تہیك
ایتٌ نَ ضٌُتٍ کٌ کچي ک ٹٌ گلو تھٌ تہیك
تھر تھٌ خسملو نَ کنلق  ،اسَ تیر مٌشا ہَ
شف میك خیرّ ٹـ نَ نن صلص کس ہٌتي کہٌ
اجی ٹٌش آة کسیك اب غہٌرن کل غہٌ
ہٌۓ فرش نن آسا  ،عرش کٌ س ٹٌشا ہَ

5525

اً ٓصُذنلق اب نل کچي ج ٹٌء کسك رؿ میك
اُؾ ک ٹذ خنجر ہَ ریکھم رست قٌُـ میك
نَ کسٌ کَ عٌلف میك منہمٌق ت مہٌشا ہَ
قلب ضہراء سَ عذاء آم کٍ ٕکلتٌ ہَ
آطمٌق کٌِی ٹٌ ہَ  ،کسًُء لسضتٍ ہَ
طير نَ دصیق کٌ سر سجذً میك اٌُشا ہَ
کس

عزاراش
ؔ

رعٌء

نن

شعٌرن

ٌُئیك

م
شٌتي عو هعـ کَ  ،ہف تھٌ کسًُء جٌئیك
کسًُء نل خنت کَ ٌُغ کٌ ک ٹٌشا ہَ
*****
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م طللـ

م طللـ

کسًُ

کسًُ

کل

کل

َ
کیس

َ
کیس

َ
تھمىِی ٹگ

َ
تھمىِی ٹگ

َ
رف شات ْچي نن مللٍ آ ٔسمق تہٌِی ٹگ
شبیر کٌ

سجذم ن طرك میك آییگٌ
م
َ
دس كقُ عو هعـ سجذم ْجٌِی ٹگ

كم

ضینب سَ نللَ سركش میري نن شٌف ہیك

َ
كقُ ًُء ہیك ل ٹکق شٌري شجٌِی ٹگ

ع ٹٌس نل لَ عو سَ رً رك شضا ہمیك
َ
ْجلق کل ہف اً مللٍ ٌُتٍ ًُِی ٹگ
شبیر کٍ مذر

کل

اً ٌٌُُ

َ
آ ین

ُ
َ
کشُـ صلاق کٌ سركش ىعو اتھٌِی ٹگ

غھمى تھٌ غھمصھٌ نل نَ ٌُتٍ تھٌ نن مً
َ
اكش اب نل ِی ٹٌ تیري ٓسُّ ّ ٹٌِی ٹگ

5525

طير لػیك غھري سَ جب سر اكٌُشٕگٌ
َ
خیرُـ تھٌ سرہٌنَ آ ٔسمق تہٌِی ٹگ
ُ
َ صل عٌُذ کٌینلق سَ شام میك
شؽ جٌِی ٹگ

ُ
َ
تیزً لگٌ کَ اعذاء اُکل جًِی ٹگ

ًضکـ ہیك کیسٌ ضینب سر نن شراء تہیك
ُ
چ
َ
اكش اس نن ْ ھکل ظٌلف رش رش تھراِی ٹگ
آكاض

ٌُدسی ٹٌ

جٌُگٍ

عرش

ُؾ

شبیر تیرً غف میك ىحشر

ُ
َ
اتھٌِی ٹگ

اس غف ضمي اً ٌُ شب آنَ نن غف کلتٍ
َ
شبیر تیرً غف میك ہر ُـِؔاتب ِی ٹگ
صلش کس نن شیػ ریك کل مٌتف سَ ہر گھڑي
َ
ؔلٍ ْچھکل غھمصاِی ٹگ
ًضکـ سَ نن جمٌ
*****
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م طللـ ٌُ

دسی ٹٌ

م طللـ

گسمٌ کٌ كم ضمٌٌُ ضمشح کٌ

ٌُ

دسی ٹٌ

كم ضمک ٹٌ

ؽجرا میك للق کٌ جل ٹٌ تھر ّ ٹذ آب ك رانن
ًضکـ میك گھر گ ٹٌ ہیك ج ٹذش کٌ كم گھراٌُ
لکي لکي کَ رط نلىٌُ ن طخن سَ تھٌ غھمصاٌُ
ت ُ
حج تھٌ نن کسنَ ٌٌُُ کؼبن میك ھٌ شكىٌُ
کیسٌ نن كقُ آٌُ اً گسرش ضمٌنن
ُ
رانن نل ک ٹٌ نیشر ٌُتٍ تھٌ ّ ٹذ اف ٓس
جٌشك طرػ سیمگس لسگَ میك آؿ اطہر
ّ
اؽ اؽ کٌ مبن ُؾ کس ْجل کٌ ُل ٹًٌُ

5522

کشُـ صلاف اکیر

نلش ن طر تھٌ

رلیر

ٓسغھٌ جگس نن کھٌ کس جب كم گسا ضمیك ٓس
َ ریکھٌ كم آشٌُق شگشٌُ
سركش نَ کیس

ٌُتٍ تہیك تھٌ گلٌُ اؽ آؾ کٌ تھٌ شعً
ّ
ٹ
س
ٔ
گٍ کٌ
ْجلق کٍ

ادسٌس اّ ٹٌ گہرا

رشٌُ نن کس کَ قیضن ع ٹٌس کٌ نن کہ ٹٌ
ُ
ضمکھٌ گً كم عو کٌ خنجر اسٌ نن تھیرا
ُ ُ
ج
ت
كم تھٌ تھٌ ک ٹذ اّ ٹٌ شؽ شؽ کَ ـ شہٌ ھٌ
خنجر جینث سَ كم عو کٍ شگلق کٌ کی ٹٌ

5522

راعٌ ہل کیرٌُ کَ راعٌ ہل ٌضطفٌ کَ
راعٌ ہل يرٕضٌ کَ راعٌ ہل قٌطمه کَ
مللٍ

قنلؿ کس

لل مٌتف نن ىجلعٌنن

نلش جذا کٌ جللم مٌتف میك ہمکل ْحسٌ
مللٍ تیري ع طٌ کٌ ٌُ دشر ہلگٌ خسجٌ
َ مؤمق تیرا ٓشة کَ کہ ٹٌ
َ کیس
تھملی ٹگ
ىجلس نن اكش نلظن مٌتف کٍ اُؾ رّ ٹٌ
ؔہر نَ ٌُر شکھٌ
قیض ك کسـ کٌ رشٌُ صل
ملىٌُ شیػ ریق کٌ اکیر تہٌ س ٹٌٌُ
٭٭٭٭٭

5522

َم طللمٌء

ش بیر

نن

شكییگٌ

ضمٌنن

َم طللمٌء

ش بیر

نن

شكییگٌ

ضمٌنن

اكش

رلگیر

ضینب

نن

ضمٌنن

شكییگٌ

کِ کِ کَ گسً تہر ٓس ع ٹٌس کَ شٌنَ
َ اتھٌنَ
کير تھٌـ کس جٌِی ٹگ

ک ٹٌ شٌم
ُ
اس ٌُضكنَ

ش بیر

نن

شكییگٌ

ضمٌنن

ُ
َ صل ضینب کَ رىشً
غلف اكش دمحم تھ
َ و ٹذاق میك مٌشً
آیکھمق کَ كم ٌُشً گن

ُ
اس نلش
کہتٌ

تھٌ

ظکنبن میرا

کٍ

ینلٓس

ركلہٌ گ ٹٌ مٌشا

اب رست ّ ٹٌٌُف میك ہَ کلف غہٌشا
ُ
نن شكییگٌ ضمٌنن
اس ركلہٌ و رلگیر

نن

شكییگٌ

ضمٌنن

5522

يرنَ سَ نن اکیر کَ تھٌ شبیر کٌ اصلاؿ
آیکھمق میك اُذھیرا تھٌ اكش کٌُذھَ نن صلاق ىؿ
ُ
اس ْخت کٍ ْجرٓس نن شكییگٌ ضمٌنن
ُ
َ میك لگٌ غھملَ سَ صل آٌُ
تیر اس کَ گل
َ شٌم نَ ٓسُّ میك شًٌُ
ّ ٹٌشٌ ہٌ دس
ُ
اس اصغر نَ شیر نن شكییگٌ ضمٌنن
ضمکھٌ تھٌ گً شٌم

کٌ

ٌُتٍ

َ نن خشھٌ طير
شین

اكش

خنجر کل تھراٌُ

نن ًٌُُ

اس شٌم نَ ب هصیر نن شكییگٌ
َ
َ سَ ریکھٌ تھٌ نن من طر
ضینب نَ رش خیم
ضمٌنن

سجذً میك ہلا سر جذا جل ٹٌ شہٌ خنجر

ُ
اس

سجذم و

ش بیر

نن

شكییگٌ

ضمٌنن

5522

ٓشھ ٹٌ تھٌ کہػ تیزً نن دس رـ سر شبیر
َ شہَ تیر
عہرً سَ ّ ٹک ٹٌ تھٌ صلق  ،اكش تہن
ُ
اس صلف کٍ بى عیر نن شكییگٌ ضمٌنن
َ ّ ٹذؿ جً ییمٌش
اكینل ق کٍ مہٌشیك لین
تھٌ طمؼ میك جکشا ہلا كم قٌقلو شٌىش

ُ
اس عٌجب

نن

ضْجیر

َ سر
كم شٌـ کٌ رشٌُش تھٌ ضینب تھٌ کھل

شكییگٌ

ضمٌنن

َ گلہر
َ گن
ینہٌ سٌ ظکنبن کَ تھٌ غھین
ُ
اس رخیر ك ہًشیر نن شكییگٌ ضمٌنن
ؔمٌُ
َ اً دسٌ
جب ْخت نن شیػ الہذي ہل ُگ
َ
شكِی ٹگ

ش بیر

اكش
ُ
َ ہلنَ تیر نن
اس ت ہ ن
٭٭٭٭٭

نن راعٌ نن امٌمٌ
شكییگٌ

ضمٌنن

5522

5525

معنلر کٌ

ّ ٹٌشا دصیق دصیق

ہَ عرش کٌ ٌُشا دصیق دصیق

ُ
اس طًس امٌهت کٍ صلء سَ

َ
ہَ ک ی ن

شبیر کَ نلش سَ شكظق ہَ

ٓسہٌف ہذي

س ٹٌشً نلشاتٍ
کٍ

ِیسٌتٍ

ہَ نلش کٌ زھٌشا دصیق دصیق
ع ٹٌس ت مہٌشً ىسَ ٓس

َ
ملىۓ رك عٌلف شكنَ تھ

فرمٌٌُ کير میك ظٌقُ تھٌ

َ
جب شٌتي ہمٌشً ہلنَ تھ

اب غھمٌُ غہٌشا دصیق دصیق
کسُـ میك عخب نن من طر ہَ
َ کٍ
اتھٌشم ٓسس کَ ِین
اکیر گ ٹٌ

نن ایق علٍ کٍ جٌلُ ہَ
ُ
کٌُذھَ نن اتھٌتٍ منت ہَ
مٌشا دصیق دصیق

جب ٌُة کَ ہٌتھم ٓس اّ ٹٌ

غي  ۶مٌم کٌ ْخ ّن ير جٌۓ

َ كم
ک ٹٌ آ ٔسمق طمبھٌلَ ا ین

ٌُ ىش ٔشر کٍ رق ٹٌۓ

نن صیر ت مہٌشا دصیق دصیق

5525

اجمذ کَ
خنجر

صل

َ کٌ
کلج
جًٌُ

گسرف

ُکشا
ٓس

َ کسُـ میك
ُکشً ہلۓ دسک
ُ
آسا كم دمحم کَ رؿ میك

ضینب نَ ٕکٌشا دصیق دصیق
ُ
اس سجذم ْجٌنَ كالَ ٓس
فرآف کَ سجذً شكنَ ہیك
ٌض طر ہَ الف سَ ہر ضمشت

آغلش یتٌ کَ ٌُلَ ٓس

مٌتف میك ہَ ٌُشم دصیق دصیق
آغلش ینلؿ نن ک ٹٌ گزشي

َ ىعو تھٌ
جب گھمصً کَ ینج

نَ کس کٍ ضمیك ٓس منت تھٌ

نن رھلة میك کلتٍ شٌنن تھٌ

رؿ ہل گ ٹٌ ٌُشم دصیق دصیق
َ
ْچھ

َ
نن تھملی ٹگ

اً قٌطمن ضہراء کَ ّ ٹٌشً

ٌُ غير

اً مللٍ ٌغینت ٓس تیري

َ
آیکھمق سَ طو ٹذش ٓسشی ٹگ

عٌلف نن ٕکٌشا دصیق دصیق

5525

عو شیػ ہذي کَ کٌنل کل

حىنلب عذاء نن لگتٌ ہَ

لٍُُُ مٌتف سَ
رف شات جمٌؔ

مللٍ کٍ صلسٌ ٔس ملتٌ ہَ

ہَ كشر ہمٌشا دصیق دصیق
*****

5522

م
َ دص یق
َ لگ
ك ٹـ کٍ طهت شٌف سَ ٓش ھن

م
َ دص یق
َ لگ
ك ٹـ کٍ طهت شٌف سَ ٓش ھن
َ د صی ق
ضینب کل ینہٌ غھمص کَ جٌنَ لگ
مہمٌف کچي گھڑي کٌ اب مٌق جٌٌُ تھٌتٍ ہَ
ضینب نَ عو کٍ آخسي جذهت ْجٌتٍ ہَ
َ دصیق
َ لگ
تھٌمٌ شکٌب گھمصً نن خش ھن
َ
شبیر تھٌ لسض اك تھ

َ ج ٹٌؿ سَ
دس ک

َ
كم ًضکلیك تھٌ ضینب ٌض طر کَ كا س ط
اً تہ ٹٌ
شٌنَ
ري نن

صیر

َ د صی ق
َ لگ
کنحنل کہن

ک ٹٌ کَ تہر ٓس عٌضي صل گس ٓشا
عذا

کو آخسي رُذاش ہل غہٌ

َ د صی ق
نلتٍ کير کل تھٌـ کَ آنَ لگ

5522

کٌُذھَ نن شف سَ ىعوء فرضُذ نل صلاق
من طر نن أسٌ ریکھکس ٓشنَ ہیك رك عہٌق
َ د صی ق
جب ھر قذـ نن تھمکسیك کھٌنَ لگ
اً كیر عو کَ ىؿ کل شکھ ٹٌ شیبھٌؿ کَ
مؼصلـ شیر صلاش ہیك ٔس اس ج ٹٌؿ سَ
ُ
ک
َ د صی ق
َ لگ
ہٌتھمق سَ كیر میك اسَ ش ھن
جلتٌ ضمیك تھٌ رھلة تھٌ اكش ٔضبن لٍ غہٌ
ضضملق سَ صلش دشف اكش لشنَ کٌ صلعلو

غھ ت
ھ
ل
د
َ صی ق
َ گ
يرضٌء صؼ صل نل لٍ من
سجذً میك ہَ دصیق کٍ گسرف غھکٍ ہلتٍ
ُ
ل
َ گٍ غھري
َ جلن
اقًؽ تھرتھرا ا تھ
ُ
َ دصیق
اهت کَ صؼ میك جب رعٌء کسنَ لگ

5522

نلتھٌ غھري صل ىٌُ ہَ ملعلف جٌف کس
ٕکلیػ ضٌُرم ہل کَ جب کٌنَ كم عو کٌ سر

َ دصیق
َ لگ
ھیس کس ہر اُؾ ظلف کل غہن
ہلینلق نن نلؽ تیزم ہَ فرآف کٍ عذا
َ ہیك ضینب ہیك نَ شراء
آیکھمق سَ اشؾ تہن

ُؔ
َ دصیق
عٌُذ کٌ جٌؿ ریکھکس کشنَ لک
رّ ٹٌ

نن

شكؽ ٌُّ ٹگٍ

مٌتف

دصیق کٌ

ہلگٌ ُل ٹذ سَ ُل ٹذ ٓسضف دصیق

کٌ

َ دصیق
َ لگ
ّ ٹذا ہلۓ ہیك جب سَ ہف جین
ُ
َ ہمیك القت نن ىتٍ ہیك
مللٍ کَ شٌ من
ُ
َ ریق اكش رّ ٹٌ کمٌتٍ ہیك
اس رف سَ ہمن
َ دصیق
َ لگ
َ نن ل ک ھ ن
دس رف سَ شٌم شین

5522

ٓسہٌف ریك کَ جٌٔصیك عٌلٍ

قذش شہیك

َ ہٌ گھر شہیك
ٌُ دشر ؽخت عٌمبه ا ُک
َ دصیق
ظق لل رعٌء نن مؤوتیك کسنَ لگ
نن مٌتف دصیق کٍ شكنؼ اتہیك سَ ہَ
شكنَ نن شٌم ریق کَ خنت اتہیك سَ ہَ
َ دصیق
َ لگ
عٌُذ ہمیك نل مللٍ ہٌ ر کھن
ؔ
٭٭٭٭٭

5522

م
ك ٹـ میك آتٍ قٌطمه کستٍ ہلتٍ ٕکٌ
م
ك ٹـ میك آتٍ قٌطمه کستٍ ہلتٍ ٕکٌ
خنجر

َ دصیق کل ریکھٌ نل نن
ُل

کہٌ

ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

َ كم شٌشً مہمٌق
اً کسًُ کہٌق گن
ّ
ت
ت
َ اكش صلاق
َ نلصھَ ھ
َ ھ
َ ْج
كم طق میك ینہ
ینہٌ ہَ میرا ىؿ کنلق کلتٍ تہیك شہٌ
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

كٓساق مذّنن ہل گ ٹٌ ہَ غف سَ ضمگلاش
ُ
ہر رؿ اراس تھٌ كہٌق ہر آُکي اشک ٹٌش
يرقذ سَ ٌضطفٌ کَ جب ِی ٹٌ ہلا جذا

5552

َ
َ ہیك تھٌتٍ کَ تھٌتٍ کَ شٌ من
ٌُضك کن
َ
ک ٹٌ جٌؿ تھٌ دصیق کَ رؿ سَ نل نلغھین
َ ہلا قذا
َ مللٍ نن کیس
اؽ تھٌتٍ ا ین
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

ىعو صلاق کٌ ىۓ ہیك کٌُذھَ نن زاؿ کس
َ ٔشر کٍ کھمري ہَ عو نَ اتھٌ كیر
ینہ
اس نَ کسٌ کل رُکي کس رؿ تھٹ گ ٹٌ میرا
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

َ نن طير  ،جلؼ نن ہَ خنجر سیف
شین
َ نَ شضف
نلعو گہو شضمؿ نن شگشً تھ
اً ٌٌُُ

ظ
ل
ن
آل رُکي لل ملق کٍ ای ہٌ

ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

5552

شّننء شٌم ریق سَ كاهػ ہَ اصك ٹٌ
ًضکـ کسٌ ہَ ٌٌُُ اكش ٌٌُُ ہَ ٌضطفٌ
تھر تھٌ نن میرً ىؿ کٌ ک ٹٌ جٌؿ کس رٌُ
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

م طرم تہیك ہَ آب کٌ رف ئیق سَ مً
ُ
اؽ گھمِّ كقُ س ْخ نل ٌُتٍ اسَ ًُ
َ نن کس طرد خنجر تیرا جً
َ گل
ضم کھ
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

شكنَ ہیك طًس اكش ىير ٌُشً اكش آطمٌق
ہر اؽ یتٌ كضٌ كلٍ اكش شب ہَ نلظن صلاق
ٌُ دشر نلق ہٌ ہلییگٌ مٌتف دصیق کٌ
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

5555

نلظن ك غلُـ شٌتي نن کسنَ ہیك سب رعٌء
کٍ ب قٌء

ٌُ دشر ہل كً راعٌء شبیر

ہر شٌؿ نلق ہٌ شٌف سَ ہل ىجلس عزاء
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

سکس دصیق اكش ہَ

تُ
ج ِّ

ٓسہٌف ریك

ٌُؔذ ضماۓ اس کَ اكش رامق میك کچي تہیك
ع
سب کچي ملیگٌ ٌُـ ہَ أسٌ دصیق کٌ
ہٌۓ سیف نن ک ٹٌ ہل گ ٹٌ م طللـ میرا مٌشا گ ٹٌ

٭٭٭٭٭

5555

میرً نَ ضٌُق آ جٌ شٌـ ہلنَ كالٍ ہَ
میرً نَ ضٌُق آ جٌ شٌـ ہلنَ كالٍ ہَ
اً میرً علٍ اصغر کٍ سَ گلر جٌلٍ ہَ

َ نلؔہمک ٹٌ تھٌ
گلر میك میري اب ُؾ کیس
َ ہٌتھمق سَ ىچي سَ نلق لی ٹٌ تھٌ
َ ینہ
ینہ
ّ ٹٌشي ّ ٹٌشي آیکھمق سَ میري اكش ُک ٹٌ تھٌ
َ تیري ہر ًُء لٍ ہَ
کسٌ کٍ ن طر نن لگ

میرً ىزلَ ْچي کل غھملَ میك غھًتٍ تھٌ
َ ٓس ركصي جلٍ آتٍ تھٌ
سشا شٌ ىجلن
َ نَ شًتٍ تھٌ
للشٌُ میك رً رً کس شین
غھمص کس میرا رامق کسًُء ٔسٌ لٍ ہَ

5555

ضمٌُ ضمٌُ خیگـ ہَ غھٌ شہٌ ہَ اُذھ ٹٌشا
َ کہٌق ہَ میرا ّ ٹٌشا
کلتٍ نل ّ ٹٌ رً ىچھ
زش نن جٌۓ ْخ ّن ہَ ٌُضكق کٌ میرا ٌُى
ہٌۓ کنلق نن گھیرالق آگَ شات کٌلٍ ہَ
ُ
میك ہلق کیسٌ رکھ ٹٌشي کیسٌ كقُ آٌُ ہَ
صل کلتٍ گ ٹٌ شف میك للث کَ نن آٌُ ہَ
ٌُتٍ کَ ًُنَ کل سركش نَ اتھٌٌُ ہَ
ُ
اً جذا مذر کسٌُ نل ہٌ اسکٌ كالٍ ہَ

ّ ٹٌسٌ نن ضٌُق ایتٌ اعذاء کل رکھٌییگٌ
کلتٍ نل شضف كاى ٌُتٍ تھٌ ًُییگٌ
ک ٹٌ خیر تھٌ اؽ ظٌلف تیر كم جًییگٌ
ّ
نل نَ ضضف کٍ شذت کس طرد اتھٌ لٍ ہَ
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تھمؿ جیسٌ گسرف ٓس تیر جب لگٌ ہلگٌ
ّ
َ کٌ جٌؿ ک ٹٌ ہلا ہلگٌ
تھمکَ ّ ٹٌسَ ْج
ًسکسا کَ اصغر نَ سركش سَ کہٌ ہلگٌ
تیرً كعذً ٓس ٌٌُُ رّ ٹٌ سَ كراع لٍ ہَ

ٌُ شب نل ق ٹٌهت ُؾ مللٍ کٍ ب قٌء کسٌُ
گلر جٌلٍ ہل دسکٍ اكىر سَ تھر رّ ٹٌ

ؔ
جٌمذ

کٍ رعٌل میك اّ ٹٌ نل آس رّ ٹٌ

اصغر کٌ كس ٹلو لَ آٌُ نن ضؤالٍ ہَ
٭٭٭٭٭
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میك دصیق ہلق كم دصیق ہلق

میك یتٌ کَ رؿ کٌ سركش ہلق

میك علٍ کٍ آُکي کٌ نلش ہلق

میري مٌق کٌ ٌُـ ہَ قٌطمه

ُ
ہَ ع ٹٌس تھٌتٍ دصق میرا

ہَ ضینب ك کلنلـ رك تہق

میرً شٌتي شٌتي ہَ دضبن یق

َ ضینب کَ ركنلق ىزلَ
تھ

َ
َ شف میك عو سَ شضا لین
گن

َ
کتیك رطمق ریك کل ق ٹٌ کین

َ
ركنلق ضضملق کٍ ٌُب نن ى شک

رؿ تھٌـ کَ عو آۓ ىش ٓس

ہلۓ

فرٌُف مٌمل جٌف ٓس

َ ٌُض تھٌ میرً تھٌتٍ ٓس
ىچھ

كم ک ٹٌۓ ہٌتھمق ٓساتٍ ٓس

میري نلص

کس كم کير

گ ٹٌ

شہَ ّ ٹٌسَ اہـ خسـ میرً

َ غھمص
ىچھ

ینہٌ

جً

گ ٹٌ

كم عہٌق سَ ٔضبن ہٌ لٍ گ ٹٌ
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تہٌق ىسَ نن ىسَ آنَ ہیك

َ كقُ میك شٌري شجٌنَ ہیك
ا ٔس
ُ
غ
ھ
اسَ تیرك سَ لتٌ کس رٌُ

گ ٹٌ

تہٌق کہراـ گھر میك ىح گ ٹٌ

ع ٹذ اہلل
كہٌق

ركلہٌ
ركلہٌ

ّ ٹٌ
ٓشّ ٹٌ

شم

ہلا

میك نلش آیکھمق کٌ کھم

میك ٔشر کٍ ملت نن شك ذکٌ
كم جگس نن ٓسغھٌ کٌ تھـ گ ٹٌ

میك رؿ کل تھٌـ کَ شم گ ٹٌ

صل ععٌ تھٌ میري صعیفٌ کٌ

كم كعٌ کٍ گلر میك جٌ ٔسٌ

شٌ مو ل قٌ

اتھٌ گھمِینلق كم جً نن تھٌ

گ ٹٌ

كم ص غیر ہٌتھمق نن زھـ گ ٹٌ

میرا

اُؾ

ہَ تیر

اس َپنُ

ینہٌ

ج ل ؼ نن ج ـ

میك غھمتٍ سٌ اؽ يزاش

ذکٌ

میك ّ ٹٌ کَ آٌُ ہلق رؿ كگٌش
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َ
ىچھ

کی ٹٌ

اكش

س ٹٌلگَ

میرا

میك اک ٹً ہلق تف کتیك ہزاش
ُ
میك ىسَ کیتٌ اتھٌ ذکٌ

میك

ہَ فرٍّ عؾر کٍ كم گھڑي

كم

صل ہلا

تھٌ

كعذم ک ٹٌ ارا

صلف

تہٌلگَ

کی ٹٌ

میرا دشف تیركق سَ ہَ كگٌش
َ
ا ین

عزٓص

آخسي

میرا سر

گلاق ذکٌ

میري

ّ ٹذگٍ

یمٌض میك ہل جذا

َ
میري ىش نن گھمصً ركصاِی ٹگ

َ
میرً سر کل س ٹٌق نن خشھٌِی ٹگ

رعٌ

راعٌ

قٌطمه

دصیق

س ٹذاتٍ

ش بیر

م هعذ

کٌ

ٓسہٌف ریك
ؽخت میك

عٌضؽ
ٌُ

دشر رـ ُذـ

مللٍ

رغلت
ك
س ٹٌۓ

شٌنؼ

دصیق

نن سکس غف
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تہٌ

ّ
مذعٌئیك

ذصلؿ

ہل

میرا ھذنه

مللٍ

قنلؿ

ہل

نن آشضك

َ
ہل رش دصیق نن سر ُگلق

سب شٌتي ہل مللٍ کَ مؤوتیك

ہل لنل ق نن مللٍ کَ ٔس تہٌ

ہَ شٌشؼ

ایتٌ

ٌُ دصیق دصیق ٌُ دصیق دصیق
ٌُ دصیق دصیق ٌُ دصیق دصیق
*****
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میك گھر میك نن جٌلُگٍ ،میك گھر میك نن جٌلُگٍ
میك گھر میك نن جٌلُگٍ ،میك گھر میك نن جٌلُگٍ
رہلیز نن نن ضینب شكنَ ہلۓ کہتٌ تھٌ
میك جٌلُگٍ گھر میك نل ٌُر آییگٌ كم من طر
ُ
ضہرا کَ رىشكق سَ  ،آٌُر تھٌ میرا گھر
کسُـ کَ ّ ٹٌٌُق میك  ،سب آتٍ ہلق میك کھم کس
اب اہـ مذّنن کل ک ٹٌ مبن میك رکھٌلُگٍ
َ غلف ك دمحم تھٌ
ٌُر آییگٌ اس گھر میك تھ
كم طق کٍ ْجلٍ سَ رّ ٹٌ میري شكظق تھٌ
ٌُشُؾ لعینلق نَ رّ ٹٌ ہٌ میري کس ري
ُ
َ پِٹالُگٍ
اب ضُذگٍ اف کَ پِٹا میك کیس
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ٌُر آییگٌ اس گھر میك ج ٹذش کٌ تھٌ اؽ ٌُتٍ
رك شٌنلق کل کنلا کس  ،ري جٌف کٍ فرٌُتٍ
رشٌُ نن

ت

ہنح کس تھٌ م طرم نن ّ ٹٌ ٌُتٍ

َ تھًلُگٍ
اّ ٹٌش كم تھٌتٍ کٌ میك کیس
ٌُر آییگٌ اس گھر میك اتھٌشم ٓسس كاى
تھٌتٍ نَ میرً دس کل اشمٌنلق سَ تھٌ ٌُى
ُ
َ میك ظٌلف کٌ لگٌ تھٌى
اس ىؿ کَ شین
ّ
ُ
تھٌ رؿ میك ت و ٹٌ کو ركلہٌ میك ّ ٹٌل گٍ
َ میك تھٌ غھمٌُ شٌ
ٌُر آٌُ کو خیم

گہلاشا

لی ٹٌ ہلا تھٌ دس میك غي مٌم کٌ اؽ ّ ٹٌشا
ُ
ت
اس کل ھٌ لعینلق نَ اؽ تیر سیف مٌشا
مؼصلـ کٍ ّ ٹٌس کبھٌ میك تھمؿ نن ٌُلُگٍ
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ٌُر آییگٌ اس گھر میك  ،تھٌ شٌتي میرً تھٌتٍ
َ خنت سَ نلشٌؽ تھٌ اؽ آتٍ
دس کَ لین
ُ
میك عسـ ك کَق تھٌ نل  ،اشکل تہیك رً ٌُتٍ
شكرار الف ایتٌ کس کس کل

س ٹٌلُگٍ

ٌُر آییگٌ اس گھر سَ کس شٌف سَ ٕکلٍ تھٌ
ٓسرٔس میك اعذا نَ خسهت نن میري شکھٌ
ّ
غ
جٌرش ھتٌ سر سَ اكش ٌُضك میك ّ ٹذھٌ شسٌ
میك ضمخ کَ من طر كم ٔ ،س آ ٔسمق تہٌلُگٍ
ٌُر آٌُ تھٌ ضینب کل رہلیز نن تھر ک ٹٌ ک ٹٌ
َ میك دمحم کَ جب عٌلٍ قذش نَ کہٌ
لہج
عزاراش آم اؽ دشر ہلا ٓسٌُ
ىجلس میك ؔ

ضینب صل نن کہتٌ تھٌ میك گھر میك نن جٌلُگٍ
*****
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سَ شذھٌشً علٍ اصغر

ٌُشٌر ضمٌنَ

ٌُشٌر ضمٌنَ سَ شذھٌشً علٍ اصغر
َ کلٓس کَ ک ٹٌشً علٍ اصغر
ّ ٹٌسَ گن
سطمٌہَ کل رك گھمِّ ہٌ ٌُتٍ کَ ًُنَ
اً ظٌلملق مہمٌق ہیك ت مہٌشً علٍ اصغر
ٌُنل نَ

کہٌ شٌم اسَ ٌُتٍ

ًُئیك

ہیك جٌف نن لٍ ّ ٹٌس کَ مٌشً علٍ اصغر
شبیر ٕعذ

ٌُس

َ
جل

م
جٌٍّ ك ٹـ

ُ
ع
َ شاح رىشً لٍ اصغر
ہٌتھمق نن لین

ہلینلق نن ضٌُق تھیرٌُ ریکھٌ تھٌ سبھٌ نَ
ط
َ نن نن مؼصلـ اشٌشً  ،علٍ اصغر
ىچھ
اؽ تیر سیمگس کٌ لگٌ

آکَ

َ میك
گل

جٌشي ہلۓ ٔس صلف کَ رھٌشً علٍ اصغر
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رـ نلصنَ ریکھٌ ت مہیك ہٌتھمق نن صل عو نَ
ُ
َ آیکھمق میك ن طٌشً علٍ اصغر
زھ ٹرى گن
غھمتٍ سٌ لجذ شٌم ریك صلر کھمر شہَ ہیك
کلتٍ تہیك دس کل کو ٕکٌشً علٍ اصغر
ّ
شكتٍ ہَ ظکنبن میرً تھ ٹٌ کل نل ى رك
ہیك ہف کل تہت جٌف سَ ّ ٹٌشً علٍ اصغر
ّ
َ
عٌضمش کَ رف عرش ینلت کَ ضمکن
َ جٌُذ س ٹٌشً علٍ اصغر
سب زكب گن
َ
آیکھمق کَ م قٌُـ شہَ غھملَ سَ ل یین
َ  ،كم سراشً علٍ اصغر
كم آؾ کَ شعل
َ ّ ٹٌس
جٌؾر ہیك نن اشکلق کَ ّ ٹٌلَ صل ْچھ
کچي اكش تہیك ٌُس ہمٌشً علٍ
او ٹذ

عزاراش
ؔ

کٍ

ٓس

َ
ى ین

اصغر

جلذي

ِیبھٌ ہَ كم رامق کل ٔسٌشً علٍ اصغر
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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ٌٌُُ کل رٌُ تھٌ صل كعذم شبیر
ٌٌُُ کل رٌُ تھٌ صل كعذم شبیر

یبھٌنَ آئیك ہیك

یبھٌنَ آئیك ہیك

سر اّ ٹٌ ک ٹٌنَ آۓ ہیك گھر ٌُش
ُ
ُ
ک ٹٌ ّ ٹٌس کٌ ہل ادسٌس اتہیك اهت کٌ شذا ہل ٌُس خنہیك

لٹاےن

آئیك ہیك

نن ٔضبن لتٌ میك عٌلف کٍ عو ّ ٹٌس ْچھٌنَ آئیك ہیك
اً ٌُضكۓ سركش ضمۓ ہل شبیر کٍ رّ ٹٌ لیتٌ ہَ
ُ
تیري میك ععٌۓ تیري کٍ عو ىش اتھٌنَ آئیك ہیك
ع ٹٌس صل ہلنَ تف ضُذم گھر آؿ یتٌ کٌ نن

لٹٹُا

سر کٌث کَ ٌٌُُ کٌ اعذا ِیتٌ کل س ٹٌنَ آئیك ہیك
اصغر

َ مللٍ
َ ْحسی ٹگ
کل ًُ رً نل ٌُتٍ کلٓس ْچھ
اً تیر جًنَ كالَ نن کلٓس کل ًُنَ آئیك ہیك

سركش نَ صل تھییکٌ صلف ٔشر اقًؽ نَ غھ ٹً ہَ ٓشھکس
نَ شیر کٌ ىعو اب مللٍ ٓسُّ میك غھ ٹٌنَ آئیك ہیك
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َ زھلُرك نل غہٌ ىچي شٌ نن ملیگٌ شبط یتٌ
َ ر ین
تف ل ٹ ک
نن آخسي ُچ ُج ّتُ اعذا کل شبیر س ٹٌنَ آئیك ہیك
ُ
ہَ ٌُشم ۓ فرآق نن شنبن اً طير نل اتي لسضم ہَ عہٌق
اهت کٍ ص قٌعت کٍ جٌطر نن سجذم ْجٌنَ آئیك ہیك
جلٌمـ نن ییغ ک ٹذ تھرً ٌُ کٌث کَ سر تیزً نن رھرً
سب عو کَ ٌغینت اهت کل ًضکـ سَ ْجٌنَ آئیك ہیك
َ نن شًنَ كاى کہٌق
اً ّ ٹٌشي ظکنبن كم تیرا شین
اعذا نَ تھرا گھر

لٹُ

َ جًنَ آئیك ہیك
ل ٹٌ اب خیم

جب ًس ٹذ عٌُذ جلتٌ تھٌ جب سر سَ شرائیك لیتٌ تھٌ
ٌُضك کٍ ُلٍ کل ج ٹذش کَ ٍّ ٌُر ضمٌنَ آئیك ہیك
ت
رشٌُ کٍ شكاتٍ سَ کہو رك ھف جٌۓ سشا كم ُـ تھر کل
م
نن مللٍ هعـ اشکلق کَ س ٹًب تہٌنَ آئیك ہیك
َ ہیك
اقًؽ تہل ٌُى ہل کس مٌتف کٍ صٌمق میك ِیبھ
م
شبیر کَ م طہر  ،سركش کَ ك ٹـ کل س ٹٌنَ آئیك ہیك
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ؔ صل مً شبیر کٌ غف تھر کلتٍ ضمٌنَ کٌ ک ٹٌ غف
شٌکس

جب تھٌ میري پ ُّٹا زكلٍ ہَ كم ٌُش لگٌنَ آئیك ہیك
*****
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ُ
یتٌ ك ضہراء کٌ ٌُض اتھٌٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
ُ
یتٌ ك ضہراء کٌ ٌُض اتھٌٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
كم مٌق کٍ آغلش ركش ٌٌُُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
ّ
ت
غ
صل شذت ھمؽ ّ ٹٌس ھٌتٍ  ،كم آخسي شكتٍ ٌُر آتٍ
ینلؿ کٌ ہٌتھم سَ کھًٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
َ صل تہ ٹٌنَ
كم آخسي كقُ قٌطمه نَ تہً کَ کیڑً تھ
نل اّ ٹٌ عسـ ك کَق نن ٌٌُُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
ُ
َ یتٌ نَ
َ اسٌ کَ نلسَ لین
صل ہلِّ ٔضبن ہَ آح ضم کھ
یتٌ کٌ كم شاؿ صلس جٌٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
ُ
َ
َ خش ھن
یتٌ نن سجذً سَ سر اتھٌنَ دصیق جب ِیبي ٓس تھ
ًُء میك ط قلٍ کٌ كم ضمٌنن دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
لػیك نَ تھمکس سَ جب گساٌُ ضمیق جلتٌ نن جب ل ٹٌٌُ
نل کٌُرھَ نن ٌٌُُ کٌ یبھٌٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
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ُ
َ نن طير ِیبھٌ
َ شین
غھمىنَ خیرُـ دضکٌ غھمى ہَ ا شک
فرشیلق کٌ جذوتیك ْجٌٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
صل شگشا خنجر دصیق نللَ نن میرً ٌٌُُ کٍ نلعو گٌم ہیك
كم نلعو جلٌمـ ٓس ّ ٹرھٌٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
ُ
شكاق ہَ گسرف نن ک ٹذ خنجر مگس رعٌء کس شہَ ہیك سركش
ُ
كم اهت جذ کل ْحسماٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك
ؔلٍ دصیق کل قکس تھٌ ہمٌشي
عو شیػ ریك سَ س ٹٌ جمٌ
کو ٔس ص قٌعت ہمیك رىٌُ دصیق کل ٌُر آ شہٌ ہیك

٭٭٭٭٭
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یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ
یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

ُ
ک
علٍ کٌ رؿ ر ھٌٌُ جٌ شہٌ ہَ

نلاعو

عػب ہَ کسًُ میك تھمکٌ ّ ٹٌشٌ

نن جٌنَ کنلق س ٹٌٌُ جٌ شہٌ ہَ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

ُ
َ ٌُى تھٌ مٌق نَ ٌُض اتھٌ کس
دس

ضماشي دسکٍ تھٌ ركش یتٌ ٓس

رؿ

ضہرا

دمحم

کٌ

ُ
اسَ شف میك گساٌُ جٌ شہٌ ہَ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

مرُادوُُ

لہل لَ لل مگس ٌُتٍ نل رً رك

شہٌ ہَ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

صلاتٍ نَ کہٌ اکیر اساق رك

نن صؼ کٌ تھ ٹذ رّ ٹٌ کل ّ ٹٌ رك

کو اب اشًـ ْجٌٌُ جٌ شہٌ ہَ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

کہٌ ع ٹٌس نَ اً ٌُ
َ ص قٌ ّ ٹٌٌُ جٌ
ىچھ

5552

جب آتٍ ىش جر تہلل میك عو کَ

ّ
کہٌ مللٍ م قذش میرً جٌگَ

میرا شّنن ٓشھٌٌُ جٌ شہٌ ہَ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

س ٹٌتٍ للشٌُق مٌق نَ ٓسآس

مگس جٌگٌ نن كم ینہٌ شٌ اصغر

لجذ میك اب شًٌُ جٌ شہٌ ہَ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

ّ
َ نل ٓسسَ
امٌـ ٌُؽ کَ ْج

َ آ ٔسمق مگس ٌُرؿ نن ٓسسَ
تہ

ق ٹٌهت کل ًٌُُ جٌ شہٌ ہَ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

ضٌُشت کٍ ٓشة اب ٓشه شہٌ ہَ

کنلق ایتٌ رٓس مللٍ ہل شہٌ ہَ

َ اب کٍ ًٌُُ جٌ شہٌ ہَ
ىچھ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

ؔر عو کٌ معجزم ہَ
عخب طًشی

ّ ٹٌٌُق ہٌ ّ ٹٌٌُق کسًُ ہَ

گ
اسَ لصق ّ ٹٌٌُ جٌ شہٌ ہَ

یتٌ کٌ گھر جًٌُ جٌ شہٌ ہَ

*****

5555

ُ
َ كاى ٔشر کٌ ىعو اتھٌ شہٌ ہَ
یتٌ کَ کٌُذھلق نن خش ھن
ُ
َ كاى ٔشر کٌ ىعو اتھٌ شہٌ ہَ
یتٌ کَ کٌُذھلق نن خش ھن
ضمٌنن تیري میك شٌم ریك کل نن ضضف اکیر رکھٌ شہٌ ہَ
َ
َ کَ رش نن ٌض طر
دصیق اّ ٹٌ جگس شیبھٌلَ کھڑً ہیك خیم
م
اتھٌشم ٓسضمق سَ دس کل ٌُى كم آح ك ٹـ میك جٌ شہٌ ہَ
کلتٍ ّ ٹٌ رً کہٌق نن میرً جگس کٌ ُکشا ٓشة شہٌ ہَ
کہٌق ہل اکیر ٕکٌشك ِی ٹٌ اُذھیرا آ یکھمق میك غھٌ شہٌ ہَ
کہٌ نن سركش نَ ظٌلملق سَ کلتٍ نل اكىر كاى ہلگٌ
نن ریکھم مؼصلـ میرا تف کل ضٌُف ضمکھٌ رکھٌ شہٌ ہَ
َ کٍ طهت ریکھٌ کبھٌ ْجػ کٍ طرػ ن طر کٍ
کبھٌ مذ ین
کلتٍ نل آۓ  ،لجذ میك ٌٌُُ ٔشر کٌ ىعو ل ٹٌ شہٌ ہَ
ًُل ضینب شٌُب ٌُنل کل آل ػٌ تھر کَ آح ریکھم
م
شًـ ٓشه کَ نن آخسي اب دصیق ك ٹـ میك جٌ شہٌ ہَ

5555

ُ
ت
َگٍ
کہٌ نن عو نَ اً طير اتي جٌ نن تیري نل ھٌ غھري جل
نن جلؼ ٌٌُُ کٍ نلعو گٌم ہَ عہٌق نل خنجر جً شہٌ ہَ
کہٌق كم آغلش قٌطمه اكش کہٌق نن ؽجرا کٍ جلتٌ شیتٌ
شرا ضمیك ٓس ْچھٌل ضہرا دصیق سجذم ْجٌ شہٌ ہَ
ّ
ٕکٌشي ضینب اً میرً تھ ٹٌ تہق کٌ ایتٌ نن جٌؿ ریکھم
غ
َ ہیك شرا تھٌ ظٌلف ہ ٹٌ شہٌ ہَ
سركق سَ شٌۓ نل ھق جک
ُ
ص
قیع ىحشر ہَ اس کل تیڑي تہ ٹٌ کَ ظٌلف جً شہٌ ہَ
ّ
امٌـ طق ك ملؾ ہَ ق ٹذي ضمٌنن کس کل س ٹٌ شہٌ ہَ

ہل شٌتي شیػ الہذي کَ ٌُ شب دصیق ك ع ٹٌس کٍ ضٌُشت
ؔلٍ ریکھیك ٕغیب کس رف ہمیك نن لىخن رکھٌ شہٌ ہَ
جمٌ
*****

5555

ُذاۓ شیػ الہذي ہَ دصیق کٌ مٌتف
ُذاۓ شیػ الہذي ہَ دصیق کٌ مٌتف
اؽ آ ٔسمق عو کٍ شعٌء ہَ دصیق کٌ مٌتف
جلل دصیق کَ مٌتف میك عو ًُنَ ہیك
ُ
عرٍّ ك نَ کسم م طللـ ٓس شىنَ ہیك
نن ہٌ نل اكضٌ متٌ ہَ دصیق کٌ مٌتف
ُ
ضمٌنن ىکي ىجٌلػ ہل شؽ تہیك شک ٹٌ
ُ
نن صلش اكش نن مٌتف نل شؽ تہیك شک ٹٌ

نن قٌطمن کٍ رعٌء ہَ دصیق کٌ مٌتف
غھ ٹذي صل ًسؾ ظکنبن نل گس ٓشً ع ٹٌس
َ ع ٹٌس
اک ٹً غھمص کَ تھٌتٍ کل ير گن
علف سَ آتٍ عذاء ہَ دصیق کٌ مٌتف

5552

ُ
َ نل تھر گسً ہیك دصیق
کبھٌ گسً کبھٌ ا تھ
لہل میك عرؼ

ٓشّ ٹٌ مً ہَ رؿ کٌ چیق

ضمیك ٌُ عرشؔعُلٍ ہَ دصیق کٌ مٌتف
سسک ٹٌ ّ ٹٌس سَ اصغر ہَ عو کَ ہٌتھمق ٓس
َ نن تیر كم کھٌ کس قذاء ہلا عو ٓس
گل
یتٌ صل
طىچي گ ٹٌ

كیر

ّ ٹٌ

رؿ ضینب نن آییگٌ

ہَ دصیق کٌ مٌتف
تھٌتٍ

شًـ ٓشه کَ صل شف کٍ طرػ جً تھٌتٍ
خسـ کَ شٌتي ک ٹٌ ہَ دصیق کٌ مٌتف
كطق سَ ركش عرٍّ اللطق کل مٌشا ہَ
جگت میك زھلُذك یتٌ کٌ نن ہٌ نلاعو ہَ
ییمیركق نَ

ک ٹٌ ہَ دصیق کٌ مٌتف

5552

نن

نلعو گٌم

دصیق سجذم

ییمیر
ْجٌئیك نل

کہٌق

َ
جل

خنجر

کٌث لی ٹٌ سر

تہٌ جذا کٍ شعٌء ہَ دصیق کٌ مٌتف
جذا کٍ شام میك سر رً کَ اً عزاراشكق
َ اً غف صلاشكق
دصیق أسٌ رعٌء کس گن
کو مؤوتیك کٍ ْجٌ ہَ دصیق کٌ مٌتف
یتٌ کٍ آؿ کل ظٌلف س ٹٌئیك جی ٹٌ

تھٌ

ُ
كم صیر ك شکس کَ صلہر رکھٌئیك ا ّ ٹٌ ہٌ
اسٌ شیب سَ ٓشھٌ ہَ دصیق کٌ مٌتف
ضمٌنن گل ْج شہٌ ہَ عذاۓ مٌتف سَ
ہر اُؾ آُکي میك آ ٔسمق ہَ رؿ تھرا غف سَ
ٓسہٌف ریك کٍ ع طٌء ہَ دصیق کٌ مٌتف
نن شیػ ریك کٍ ع طٌء ہَ دصیق کٌ مٌتف

5552

اً مؤمنلق ہمیك معللـ اف کٍ شٌف تہیك
نن عٌلٍ قذش ہیك طق کٍ کلتٍ و ٹٌؿ تہیك
کو اف کَ لٍ نن شذا ہَ دصیق کٌ مٌتف
َ
َ نن س ن
عٌُذ جذا سن
تیري رعٌء کلتٍ ؔ
َ
َ ہٌ س ن
ب قٌو عٌلٍ قذش کٍ رعٌء سن
رعٌلق کٍ نن رعٌء ہَ دصیق کٌ مٌتف
٭٭٭٭٭

5552

ٓصرُؾ ْجػ ہَ کلتٍ ج ٹذش کل ًُ لَ
ٓصرُؾ ْجػ ہَ کلتٍ ج ٹذش کل ًُ لَ
ہَ لعـ میرا آح لعینلق کَ صلالَ
نلق مٌرش شبیر ٓسٔسٌف ہیك یق میك
شكتٍ ہَ ٓشیتٌ ہَ کو خیراف ہَ شف میك
کہتٌ ہَ کو رّ ٹٌ میري كٓساف ہَ شف میك
سر اُؾ ہَ ل ٹکق ہیك ظلیگٌش ہزاشكق
ینہٌ

میرا

ش بیر

سیٌگٌش

ہزاشكق

اُؾ جٌف نن نلنَ ہیك ش قٌکٌش ہزاشكق

ُ
کس جٌم سَ ٌُى اسَ آ ْجـ میك غھ ٹٌ کس
میك جٌگتٌ شہتٌ تھٌ  ،شانلق میك شً کس

جکٍ تھٌ صل ِیسٌ ہَ نل گلري میك یبھٌ کس
ُ
کس جٌؿ میك ریکھٌ ہَ اسَ رست میك آکس

5552

َ کٍ کلتٍ آس تہیك ہَ
م طللـ کَ حْن
َ ہف رشر کلتٍ ٌُس تہیك ہَ
سب ير گن
قٌطف تہیك اکیر تہیك ع ٹٌس تہیك ہَ
لشنَ ہلۓ آنَ ہیك ارھر ٓسغھنلق كالَ

ّ
َ کل ْجٌلَ
کلتٍ تھٌ تہیك ہَ میرً ْج
ہَ کلف صل اس مٌرش نَ کس کٍ رعٌء لَ
عذ خیػ كم ہَ ٓسغ اعذاء میك گسق ٹٌش
تیركق کٍ ہیك نلغھٌش نل طًشیر کَ ہیك كاش
لل غھمو ٹٌ ہَ ٔست فرس ٓس میرا رلذاش
ہَ کلف صل م طللـ کل تیركق سَ ْجٌۓ
عو شكض کَ ّ ٹٌسَ کل کلتٍ ٌُتٍ ًُۓ
ضضملق میك تھري جٌؽ کلتٍ آ کَ غھمصاۓ
ُ
ہر ىش اتھٌتٍ ہَ اسَ کلف اتھٌۓ

5522

شكٌُ ہَ قلؾ صلف  ،ضمیك ہلتٍ ہَ لسضا
َ سَ ٕکـ آۓ نن ضینب سر و ٹذاق
خیم
ّ
ٹ
ق
َ کَ میرً ـ کٌ شٌمٌق
ہلنَ لگٌ ْج
نعذ

عو

م طللـ ىجٌہذ نن

ہلا تھٌ

َ نن قلؾ رُکي شہٌ تھٌ
َ خیم
سب جـ گن
نلظن نن ہٌ ضہراء کٌ ه وط گل ْج شہٌ تھٌ

*****

5522

نن راغ رؿ و ٹٌنَ سَ نییگٌ
نن راغ رؿ و ٹٌنَ سَ نییگٌ

نن عو کٌ غف رٌُنَ سَ رییگٌ

ضمیق ك آطمٌق قٌتف ہَ جب ُؾ

شہیگٌ

غف

آؿ

یتٌ

ٌُقٍ

جً کَ

ْچھٌنَ سَ نن نن شعلو ْچھیگٌ

نن اشؾ غف تہیك طمقٌق ہَ طمقٌق

نن ُلییگٌ نن شكکَ سَ شكکیگٌ

ٓصُذُّ کٍ

رّ ٹٌ کل زكنل کس

نن س ٹًب سرُؾ غف شہیگٌ

غہ ٹذاف سیف

صلف ٌُ صؼ

ُ
ُ
ا ـ کس دشف م طرت سَ تہیگٌ

نن صلف دشف ك جٌف ٌضطفٌ ہَ

غھمٌُنَ سَ نن ٌُ ىحشر غھمییگٌ

شہیگٌ رامق

ىحشر

کٌ

صٌؽ یق کس شذا صلف غہ ٹذاق

نن صلتٍ

*****

راس ٹٌق

کہ ٹٌ

شہیگٌ

5525

َ ىجٌہذ شف میك جٌکس تف تہیك آنَ
ینہ

َ ىجٌہذ شف میك جٌکس تف تہیك آنَ
ینہ
شٌم نل آنَ جٌف مٌرش تف تہیك آنَ

َ کَ رش ٓس
کٍ سَ کھڑي ہلق خیم
آیکھمق میك

ل ٹکس

اشکل

شٌ گس

کَ

ِیش کسكق آ جٌل اصغر تف ت ہیك آنَ
تف نَ اشٌشك
رً

رك

نن

کہٌ

تھٌ

م
ك ٹـ

کٍ

جذاشا

میك
شضا

کس کَ قنخ میك آلكٕگٌ لسکس تف تہیك آنَ
َ
ہ یس ن

ہل نَ

ِیش

ن طر

ہَ

خیمل

سَ

شذھٌشً

شٌشً

ن طٌشً

ہل گ ٹٌ ک ٹٌ و ٹذاف میك جٌکس تف تہیك آنَ

5525

گسرف

ٓس

تیر

لگٌ

ک ٹٌ

ہَ

کنلق تہیك ریکھٌ مٌق کل ُلٹ

کس

کلٔسٌ حىنلشي تھٌ اصغر تف ت ہیك آنَ
ق ٹـ

ہلنَ

شٌم

اتھٌ کس

صل

صلش

ىنَ

ك ش قٌء سَ
كم

ىسَ

آنَ ہَ ینہٌ شف سَ سركش تف تہیك آنَ
کس

کل

نن

تھٌ

س ٹٌلق
ضمجٌ

نن

نن

کہٌتٍ

نلصػ

ٌُتٍ

میك

مٌق سَ کی ٹگٍ شات نن کنلق کس تف تہیك آنَ
جٌلٍ

صل

غھمى

ٌُلُگٍ

ِ ی ٹٌ

غف

سَ

تھییگٌ

میرا

کلنخن

مٌق سَ کی ٹگٍ شات نن کنلق کس تف تہیك آنَ

5525

اُذھري

شات

ّ ٹٌ ٌُق

رست

زش تہیك جٌٌُ شف میك میري جٌق
َ شہل گَ مٌق سَ ْچھڑ کس تف تہیك آنَ
کیس
تیرً

ّ ٹٌ

غھمى

میك
جٌلٍ

کسکل شًلق للشٌُ
مٌق

سَ

کس نَ

ضٌُرم
رٌُ

کلف
ہَ

ہَ
أسٌ

َ آغلش مٌرش تف ت ہیك
تھمؿ گن
نعذ
جـ

ت مہٌشً
گ ٹٌ

جل ؼ

چیق

ٌُلق

نن

غھمىلق

کسکل

رُکس تف تہیك آنَ
ّ ٹٌشا
غہٌشا
آنَ
نن

ہلا

شٌم

نَ

اصغر
خنجر

خی غ
َ ھق گتٌ جٌرش تف ت ہیك آنَ
َ م
جـ گن
٭٭٭٭٭

5522

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ
َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

خسمً کٌ تیر تھٌ ق ٹٌهت ہیك

كم سیف کَ صلر سیف تھٌ شكنَ ہیك

غھملَ كالَ غہ ٹذ ہلنَ ہیك

ظٌلملق ٓس جذا کٍ لعنت ہیك

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

اؽ کلٍ دصیق کَ گلس ٹٌق کٍ

َ ٌُصیق جٌف فرآق
جیس

کٍ

مٌق کٍ نن آخسي امٌُّ ہیك

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

ُ
ع
ّ ٹٌس کہتٌ ہیك اتھم لٍ اصغر

ملت کہتٌ ہیك جلل علٍ اصغر

کطمکش میك ٌُة کٍ حىنت ہیك

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

کٍ

اكش شٌـ کل ھیسٌ كم اصغر کٍ

ج ٹؿ کسًُء کٍ نن شقیقت ہیك

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

صنخ عٌضمش اساق كم اکیر

5522

ٌُتٍ کٌ

نلى جلؼ

نل خسمً تہٌٌُ تھٌ

تیر صلر

ٔسٌٌُ تھٌ

ًسکساہٹ میك تھٌ سجٌعت ہیك

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

ُ
مٌق کٍ گلر میك نن کنلق اراسٌ ہَ

ک ٹٌ

خسمً کٍ ّ ٹٌسٌ ہَ

اب کلٍ کٍ تھٌ ضمق سَشذػت ہَ

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

صلق میك ٓس تیر ہیك ىؿ نل ک ٹٌ ہَ

شٌشا گھر ہیك ٌُیمٌؿ نل ک ٹٌ ہَ

ریق اشًـ نل شًهت ہَ

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

أسٌ تھٌ َ َین ملت ہلتٍ ہَ

ريق کس کَ سكال ً قٌش شكتٍ ہیك

حس

کسًُءمیك سب سَ تہلٍ ٓسُّ ہَ

ن طر

َ مؼصلـ کٍ غہٌرت ہیك
ینہ

*****

5522

ِینلا ّ ٹٌ كم کس کٌ لعـ تھٌ
ِینلا ّ ٹٌ كم کس کٌ لعـ تھٌ

دضکٌ سر ک ٹٌ اكش

َ آٌُ تیري رھرتٍ ٓس
مہمٌق ّ ٹک

دس نن ٌُتٍ ّ ٹذ ٓصُذ نَ ک ٹٌ
ُ
اػ تہیك ک ٹٌ نن کٌ صیر تھٌ

َ
شٌري کٌ طمٌ کچي ٌُر ہَ ْچھ

کس کَ سر نن غہرا خصف کٌ ّ ٹذھٌ

ركلہٌ تھٌ غہ ٹذ جب کو ہل گ ٹٌ

تھٌـ کَ جگس کل کلف شك رٌُ

تھٌتٍ تھٌ غہ ٹذ تہر ٓس ہلا

تھٌـ کس کير کل کلف شك رٌُ

نآَ شف میك تھر تہق کَ ىزلَ

مٌملق جٌف ٓس کس نَ سر قذاء

ِی ٹٌ نل صلاق اتھٌشم شٌؿ کٌ

َ ٓس تیزم تھٌ لگٌ
َ شین
دسک
ُ
َ کٍ تھر تھٌ لَ اتھٌ
ىش ِین

َ غہ ٹذ
اُؾ نعذ اُؾ ہل گن

جٌلٍ گھر کٌ گھر کس کٌ ہل گ ٹٌ

َ راغ اكش اُؾ رؿ
َ کیس
کیس

کس کَ صیر ٓس عرش ھـ گ ٹٌ

ئیق رف کٍ ّ ٹٌس اكش تیز رھلة

نلش ٌُة کٍ آیکھم ق کٌ گ ٹٌ

گھر

لٹُا

5522

ہٌتھم ق نن ُذش کَ ْخ ّن نَ ضٌُق

تیر ظلف سَ شف میك جـ ٔسٌ

َ کٍ
کھمرً ٌُة صلر كیر ِین

متٌ میك غھ ٹٌ كم ینہٌ جٌُذ تھٌ

تھملَ کس طرد كم ظلف اكش سیف
تیر اكش تیر

َ عذك
لگٌنَ تھ

َ عذك اكش اُؾ نَ ز طٌء
ىکھم تھ
غ
ضضملق سَ ُذف ھلتٌ ہل گ ٹٌ

آف کس

َ ٓس ٌُلق تھٌ شکھٌ
آم شین

کس سشا

جلتٌ تھٌ غھري لٍ نن تھٌ رعٌء

ٌٌُُ ہَ یتٌ اكش ٌٌُُ ہَ علٍ

كم نل قٌطمه کٌ ّ ٹٌشا لعـ تھٌ

آتٍ نن عذا دصیق ٌُ دصیق

کسًُ میك کس نَ گھر

مٌشي طير نَ تھمکس
آخسي كم سجذم

ٌُر

ؔرتٍ سر غھکٌ جٌ کَ کسًُء
ا

ُلٹا

رٌُ

عرش تھٌ عہٌق نن ہَ غھکٌ ہلا

*****
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ِینلا کَ رست میك دشر کٌ شٌمٌف ہَ
ِینلا کَ رست میك دشر کٌ شٌمٌف ہَ
ُ
تھمکٌ ّ ٹٌشٌ ہٌۓ ہٌۓ اهت کٌ مہمٌف ہَ
ّ
کہتٌ تھٌ ضینب تہق تھ ٹٌ اب کلتٍ تہیك
َ
َ تھ
ک ہن
َ گھر
َ جل
خیم

طير زش

اہلل

لیے

شٌم ضمق

اہلل

یگہ ٹٌف ہَ

اہـ خسـ ق ٹذ ہل

ُ
اهت جذ ٓس میرا گھر کٌ گھر فرٌُف ہَ
ُ
سَ اتي شنبن و شٌم سَ
ش ن بن و

ش بیر

نل

ٌُشم و

فرآف

ہَ

َ
َ لگ
ہٌتھمق نن اصغر کل لَ شٌم نلق کہن
ٌُتٍ ًُ رك اسَ ْخ ّن نن ٌُراف ہَ

ّ
َ جٌنَ ہیك رشً کھٌۓ جٌنَ ہیك
ّ ٹذؿ جلن

عٌُذ ییمٌش کَ صیر کٍ نن شٌف ہَ
*****
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ہٌۓ س ٹذ آساش ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ
ہٌۓ

س ٹذ

آساش

ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

جٌف

اجمذ

ىخ ٹٌش

ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

ایق

ج ٹذش

ّ
کساش

ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

علمیرراش

ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

آساش

ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

ریق
ہٌۓ

کٌ
س ٹذ

رخیر

دمحم

کٌ

ىزى

ٔشر

ّ ٹٌشٌ

ہٌۓ شٌقٍء کلٓس شٌم ْجر ك ٓس ّ ٹٌشٌ
کسًُ کَ خیگـ میك ریك کٌ شاہیر ّ ٹٌشٌ
ؼیرت ًسلمٌق کل ہٌۓ نن ہلا ک ٹٌ ہَ
ہٌۓ س ٹذ آساش ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

5522

گ

لصق دمحم کٍ ہَ کلٍ کلٍ ّ ٹٌسٌ

ینت س ٹذم ّ ٹٌسٌ عو کٍ ىزلٍ ّ ٹٌسٌ

ط قـ نَ ضٌُق ّ ٹٌشٌ مٌق تھٌ رؿ جلٍ ّ ٹٌسٌ
گھر کٌ گھر دمحم کٌ کسًُ میك ّ ٹٌشٌ ہَ
ہٌۓ س ٹذ آساش ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

کچي نن شم سکٌ ٌُقٍ أسٌ ہل گ ٹٌ قٌتٍ
ّ ٹٌس کٍ اسُّ کل ریکھ ٹٌ شہٌ ٌُتٍ
َ آ گ ٹٌ ٌُتٍ
َ ُؾ ت ہ ک
کنلق نن عو کَ خیم
ہٌۓ کس طرد نل نَ شٌم کل نلاضا ہَ
ہٌۓ س ٹذ آساش ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

5525

ک ٹٌ صلاب رُگٍ نل دشر میك ییمیر کل
مبن رکھٌّ ٹگٍ کنلق کس اً فرات ج ٹذش کل
رً شکٍ نن اُؾ م طرم قٌطمه کَ رلیر کل
ہٌۓ کس طرد نلنَ شٌم کل نلاضا ہَ
ہٌۓ س ٹذ آساش ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

َ اکیر
ٌُة کٍ ٕگٌہلق کٌ نلش لَ گن

َ علٍ اصغر
شف میك عو کَ ہٌتھمق ٓس ضم گن
ضم گ ٹٌ ٓساتٍ میك ایق شٌقٍء کلٓس
اب ٕگٌم سركش کَ جٌش ضم اُذھیرا ہَ
ہٌۓ س ٹذ آساش ئیق رف سَ ّ ٹٌشٌ ہَ

*****
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ہٌنَ

کسًُ كاللق ہٌنَ

کسًُ كاللق

ہٌنَ

کسًُ كاللق ہٌنَ

کسًُ كاللق

َ
َ ،جلؼ میك ال ٹٌب تھ
شٌم کَ اؽجٌب تھ
َ عو ٓس قذاء
َ ،ہل گن
عذؼ کَ اشٌُب تھ
ُ
َ عخب ،اوؼ رغلت کَ
اہـ ینت تھ
َ فرٌُف سب  ،جٌلٍ لسکس
ہل گن

ش
ہ
تُ
ُ
َ
ْ

ہل گ ٹٌ

شٌم کٌ اکیر صلاق  ،شف میك آٌُ تہللاق
َ اصك ٹٌق
شیر آٌُ ہَ تہٌق ،کہو شہَ تھ
َ كم خسي
ّ ٹٌس میك ایگشیري  ،مبن میك ل ٹک
َ رطمق ق ٹٌ
کس کَ جملو ج ٹذشي  ،کس ر ین

5525

َ میك تھٌى لگٌ  ،صلف کٌ رشٌُ تہٌ
شین

صیر عو کل نن شہٌ  ،ق ٹـ اکیر

ہل گ ٹٌ

ہٌنَ ینہٌ شٌ ٔشر  ،ہل گ ٹٌ كم صلق میك ٓس
غھمتٍ ٓسُّ کھمر کس  ،ريق عو نَ کس رٌُ
سجذمء شبیر ہَ  ،طير کٍ طًشیر ہَ
کہو شہٌ ہًشیر ہَ  ،ہل گ ٹٌ تھٌتٍ جذا
طير کٌ خنجر جً  ،کِ گ ٹٌ عو

کٌ گً

َ
ج
ل
ُ
دشر ہَ رش کس ًء  ،ؼ میك ہَ ضلصى

جٌؽ نن ٌُضمت ہَ  ،م طہر ىہلت ہَ
ُ
ظ
نلش کٌ ٌُنلت ہَ  ،اس نن نن لف ك ش قٌء

ُ
جٌؽ اصا کَ ٌضطفٌ  ،آنَ رست کسًُ
5522

ُ
ت
َ اِی ٹٌء
َ کل رلسٌُ  ،شٌتي میك ھ
ریکھن
ت ُ
کستٍ ھٌ رخیر ُذا  ،کس کَ ظٌلف نَ ش قٌء
َ ٌٌُُ سشا
غھ ٹٌ گلہر ہَ میرا  ،ریکھین
َ ّ ،یینلق کَ سر کھملَ
َ جل
آ ؾ سَ خیم
َ ،شٌشٌُق ضیق الع ٹٌ
ق ٹذ ہل کَ سب جل
لل ٓصُذ ہَ ْخت ٓس  ،جٌؽ ٓس ہَ عو کٌ سر
مٌخسا نن رُکي کس  ،عرش نن شكنَ جذا
ٌُر کس صنخ ك ًسٌء  ،شٌک ٹٌف

کسًُء

ؔتٍ کس
کس کَ غف جذ سَ ضما  ،اً یمٌ
٭٭٭٭٭

ت ُکا

5522

ہٌۓ کسًُ

كالل

ہٌۓ کسًُ

كالل

ہٌۓ کسًُ

كالل

ہٌۓ کسًُ

كالل

اً جذا کَ ّ ٹذكق میك نینخب جذا كالل
َ
َ
ب
ّ
ھ
ْخت ا ُِما كالل ٌُح ـ اتٍ كالل
شٌف ٌضطفٌ

كالل

كصع يرٕضٌ كالل

َ اً كقٌ كالل
ک ٹٌ كقٌ نن جٌئیك ریك تمن
ّ
ولـ کٍ جمٌُّ میك عزت غہٌرت لٍ
َ ملت سَ تھٌ جذهت لٍ
ضُذگٍ کل ک ٹٌ کہین
ّ
غھمنَ غھمنَ ْجلق نَ ج ٹؿ کٍ اجٌضت لٍ
ُ
َ صلاق یق کس کًستٌ سَ شذػت لٍ
ٓشه گن
ہٌۓ کسًُ

كالل

ہٌۓ کسًُ

كالل

5522

کلتٍ تف میك اصغر تھٌ کلتٍ تف میك اکیر تھٌ
کلتٍ ٌُتٍءِ سعمر

کلتٍ و ٹـ ج ٹذش تھٌ

کلتٍ قذش ك قیهت میك رك عہٌق سَ ٓس ٓس تھٌ

رریِ

َ ہیك قٌطمه کٌ گھر تھر تھٌ
ییغ شین

ہٌۓ کسًُ

كالل

ہٌۓ کسًُ

كالل

کس َیال کَ خیگـ میك آؿ ٌضطفٌ تہري
آتٍ شٌـ عٌضمشا صنخ کل كعٌ تہري
َ کل شٌمنلق سَ ک ٹٌ تہري
ک ٹٌ خیر مذ ین
نَ

رٌُش کٌ مذيق اشض کسًُ تہري

ہٌۓ کسًُ

كالل

ہٌۓ کسًُ

كالل

5522

َ
اس طرد کَ عٌلف میك تھر نن رؿ جگس ر یکھ
َ
ک
ی
َ
رش نن آکَ مٌلق نَ ج ٹؿ کَ ہیر ر ھ
َ
شُؿ گسـ ٓس ىصیك ٓسغھنلق نن سر ر یکھ
َ
َ جٌُذ کَ ُکشً صلق میك ٓستیر ر یکھ
ا ین
ہٌۓ کسًُ

كالل

ہٌۓ کسًُ

كالل

َ سَ
صؼ نن يرنَ كالل نَ جٌف ري شلیف
ضمؼ سَ ت و ٹٌ سَ عزـ سَ اشارً سَ
مٌق کٍ گلر سَ آٌُ کلتٍ  ،کلتٍ غھملَ سَ
ضُذگٍ نن تھٌ ّ ٹٌشي قٌطمه کَ ّ ٹٌشً سَ
ہٌۓ کسًُ

كالل

ہٌۓ کسًُ

*****

كالل

5522

ہر اُؾ تیرً غف میك ہیك نلظن ک ٹٌق ضہرا

ہر اُؾ تیرً غف میك ہیك نلظن ک ٹٌق ضہرا
نن عرش ك ضمیك اكش ہیك شب اشؾ قسٌق ضہرا

م
ك ٹـ کٍ ضمیك ٓس ہَ شبیر تیرا ّ ٹٌشا

غ
یق تیرك سَ ھلتٌ ہَ غف رؿ میك تہٌق ضہرا
نن ٔس ٹگٍ

ْجلق کٍ اب کلف ْچھٌییگٌ

ٌُضك تھٌ ٓسارش کٌ ہَ اب كم کہٌق ضہرا
ُ
شبیر صل گسنَ نل گلري میك اتھٌ لیتٌ
ینہٌ ہَ سیمگس کَ ٓسغَ میك تہٌق ضہرا
ُ
رف تھر کٌ تھکٌ ِی ٹٌ گلري میك اتھٌ لل اب
نن جٌؽ کٌ ٔشیر ہَ آشاـ کہٌق ضہرا
ت ُ ُ
ت
ہَ صلق میك ھرا رلذؿ شبیر ہیك آۓ
َ میك ہَ آم ك نعٌق ضہرا
اس ٌُت سَ خیم

5522

شبیر کَ تہلل میك تھمکس تھٌ لگٌتٍ ہَ
ہَ نلتھٌ غھري عو کٍ گسرف نن شكاق ضہرا
َ کل
رف دشر کٌ آییگٌ شكّ ٹگٍ نل ِین
ٍّ شٌتي میك شكییگٌ نن شٌشا عہٌق ضہرا
َ کَ اس صلف کٍ خسهت سَ
ٌُ شب میرً ْج
نل ْحش رً مؤمق کل  ،ہَ كشر ضٌُق ضہرا
َ ہیك
آ ٔسم صل تیرً غف میك اف آیکھمق سَ تہن

ص
َ رش ٌُغ ج ٹٌق ضہرا
ىحشر میك قیع ہل ُگ

اس صلش کَ عٌلف میك اس شٌف کَ مٌتف میك
شکھ ٹٌ نل شذا میرً مللٍ کل صلاق ضہرا
ْچ
اؽ شٌؿ سَ ّ ٹٌسَ ہَ نن ّ ٹٌس ھ ٹگٍ اب
م
ع
ٹ
س
ه
کس نن ّ ٹٌق ضہرا
ـ سَ
ملىٌُ
ع ٹٌس کَ ٌُضك کٍ ولت ہل ع طٌء عو کل
کس رك میرً مللٍ کل اکیر شٌ صلاق ضہرا

5522

م
ع
ه
ـ
ملىٌُ

کٍ او ٹذ ہل نلشي اب
یق جٌۓ ؾر ْخ تیري ہَ سب کٍ رعٌ ضہرا

م
ع
ه
ـ
ملىٌُ

کٍ ہل طمؿ ب قٌ ٌُ شب
ٔس نن ہٌ رعٌ سب کَ ہَ كشر ضٌُق ضہرا

مللٍ کل میرً ؽخت کلٍ نل ع طٌ کسٌُ
اس صعػ کل ولت میك اب کس رك تہٌق ضہرا
عٌُذ غف سركش ہَ
ٌُضا ہل م قذش ٓس ؔ

م
ہَ مللٍ هعـ صلش اكش صلش ہَ كہٌق ضہرا
*****
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ْ
ھص ھگڑي أ و باكء ٌامت ھٌلري شان ےھچ
ْ
ھص ھگڑي أ و باكء ٌامت ھٌلري شان ےھچ
ْ
فاٌة ان دايع ان اؤ چيو فصٌان ےھچ
اك ِظص ديهھي ىو ٌوىل خضن ِو اهظار ےھچ
ْ
ْ
ِظص خعيين ھتي ا بڑيس پار ےھچ
اپ ين
ِ
ْ
ْ
اي خعيْا اي خعيْا و ِرد ا ٖص ان ےھچ
ھج
ا ٌُةّ
ِ

ّ
ٖيت ٌصيض ِء راىق ؤ نصسس شبری ھي
ْ
ّ
غايص ان راغص اپو رس شبری ھي

ھگص ىٹو كيسي بْا ےن ےب رسس ظاٌان ےھچ

ّ
ٌاں ين شادي ين متْـا ابپ ين ےھچ جو غصاء

اے غًل انرب متںي پریي ٌا ٌويك هكاں چال
راك ےن روں ٌا ٌِال ٌاں ابپ ان ارٌان ےھچ

5525

خيق
ِ
ديھكو

ٌصؤس

اصؾص پص جو الگو ثری جو بوال خعني
ْ
اے اوالد واىوں ا ےھچ ٌارا دل ان چني
ْ
اپْا ىػو ِو ظوں ديھكوس اظان ےھچ

ْ
جسٔ ِء ارص جباوي ےن نصي اھوي دغاء
دايع ؤ ےنمه ٌِال ھك ھج ظبب ٌؤٌَ بْا

دايع ِء شبری

پص كصابں ھٌلري جان ےھچ

ْ
ْ
نون يس ؤ اُهھـ ےھچ اِعوں ھن ھويئ ھج ھتي رساں
ھج ھگڑي ظيف اهلسی ٌلخو ِو ھوےئ نصات بياں
ْ
ُ
ٌثو دراي ان اےھٹ ظب اُھكوں ٌا غوفان ےھچ
ِ

ْ
ايد اوے ھص ھگڑي بصھان دیں
ّ
ٌاثـ ًِ شبری ےن ؤ شأ ين
ْ
أ ِظصسں ٌا ھپصے ؤ فاٌي

ين ظب اداء
ْ
أ و باكء

ظيػان ےھچ

5525

دار ّ
ُ
اىعالم

والء

اھو
نمي ھبوىےس ھبال
ِ
ٌوىل بصھان اهلسی ان غرشة ان صبح و شام

خق هكاں ھتاےئ اداء ؤ شأ ان اخعان ےھچ
َ
ُ
ٌؤٌْںي ٌامت نصي ىو اهظص ِوح و غویو

رسات رسات شٕ ان مغ ٌا ھتاؤس ےب دم ےھچ كييو
ْ
خق ان دايع ان جعب خمكة ان ا فصٌان ےھچ
اّبياء ين ٌشلكوں خو ھتيئ ؽـ ًِ شبری ھتي
ُ
ّ
ھص گْأ ين ٌؾفصة ےھچ ٌاثـ ًِ شبری ھتي
ْ
ھبيس ا مغ ِو ھن مسےھج غلو ؤ اندان ےھچ
ھج جگھ ٌوىل ىاگوے ريٍٕ ِء خضن و باكء
غابس زٌںي ےھچ
ؔ
جاُےج

ؤ

ْ

زٌنيِ نصبال

ظاےھت ٌوىل ان } رھےئی دل ِو ا ارٌان ےھچ
٭٭٭٭٭
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َ ہیك راعٌ کل نلق ٓسعو
ہف اہـ عزاء ر ین
َ ہیك راعٌ کل نلق ٓسعو
ہف اہـ عزاء ر ین
نن نلد ك غلُـ اكش نن مٌتف ہَ ہمٌشا
َ جب شٌم ضمق کَ
گھرٌُش ل ٹٌ شٌ من
َ رہق سَ
کسنَ شہَ شکس جذا عو ضم کھ
سر رً کَ كقٌء کس رٌُ شبیر نَ كعذم
رطمق عو م طللـ نن اس طرد سَ نلنَ
تیر اكش تیر نل کلتٍ یبھر سَ ہَ مٌشً
تہو تہو کَ لہل سرذ ہَ شبیر کٌ عہرم
ضینب کٍ اشیري كم ٓس رشر ہَ من طر
نَ کَق ہَ جلتٌ ہلتٍ شیتٌ نن ٓسارش

غ
سر سَ نل شراء ھق گتٌ ق ٹذي ہلا کنبن

5522

ّ
نل نَ ہمیك اس شٌف سَ ّ ٹٌش ک ٹٌ ہَ
اؽ آ ٔسمق تہیك آُکي سَ رشٌُ ہٌ تہٌ ہَ

ک
ھ
ینجٌ ہَ

صل م طللمٌ

شبیر کٌ

بنضو

َ ٓسہٌف ہذي نَ
نن شٌف تیرً كا س ط
شکھٌ تھٌ کو رکھًۓ نل صلہر نن عزاء کَ
ٓشٌُ رً رللق کل تیرا اؽ آم کٌ نغرم
ضم شٌؿ میك اؽ ُـ نن صل شبیر کل تھملَ
َ
ٌُر آنَ ہیك ٓسھٌف ریك آ ٔسمق ہیك ٓس سن
اُؾ اُؾ اراء شٌم کٍ اكش ّ ٹٌشا كم عہرم
عہرم و

و ٹٌشؽ

نن

ہَ

انلاش

دسیتٌ

ک
م طللـ کَ صلق سَ تھري ر ھتٌ ہَ ِیسٌتٍ
مللٍ کَ شیب مٌتف شبیر

ہَ ضُذم

5522

م
ك ٹـ کٌ ّ ٹٌق کسنَ ہیك جب شیػ ریك سركش
ہر اُؾ غہٌرن نن ٍّ اؽ اتھ ٹٌ ہَ ىحشر
رکھًنَ ہیك تھر آخسي
ہل ْخت

ش بیر
نن

جللم

کٌ سجذم
یمٌ

ٌُ دشر کسیك شٌف سَ

راعٌ
عو

دسیتٌ

نلظن صلاتٍ

َ شہیك اس لٍ سَ دسی ٹٌ
عٌُذ نلق ہٌ شین
ؔ
٭٭٭٭٭
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ہف دصیق کٌ مٌتف صنخ ك شٌـ کسنَ ہیك

ہف دصیق کٌ مٌتف صنخ ك شٌـ کسنَ ہیك
ضُذگٍ غف مللٍ میك یمٌـ کسنَ ہیك
َ صلتٍ سَ
صلر ْجلر شیلشنَ ہیك کٌـ ا ین
َ ہف ٌُر ٔضبن کٌـ کسنَ ہیك
سب سَ تہل
نلعو و صمر نن غف ہَ نل ہیك تھرً نلشً
جٌْجٌق نن غف ل ٹکس ہف م قٌـ کسنَ ہیك
نن ضمٌنن ک ٹٌ جٌنَ آ ٔسمق میرً تہو تہو کس
قٌطمه کَ رلیر سَ ک ٹٌ کًـ کسنَ ہیك
ىجلس غف

َ آل
عو میك مؤمنلق جل
َ کل ٓس کَ ِیش جٌـ کسنَ ہیك
تہٌق فر سن

ذؾرت

دس ینبه میك دسیتٌ راعٌ

کل

آ ٔسملق کَ ْجلً سَ ہف شًـ کسنَ ہیك
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ک ٹٌ دصیق ٓس گزشي آل ظق لل راعٌ سَ
صلر ضٌُف راعٌ ٓس كم کًـ کسنَ ہیك
َ اتھٌ ع ٹٌس ًسؾ تھر کَ رشٌُ سَ
آِی ٹگ

َ
آس کٍ سَ نلق ّ ٹٌسَ رش ج ٹٌـ کسنَ ہیك

دشر ّ یینلق میك تھٌ جب کہٌ عَو ریك نَ
آخسي تہق تف ٓس ہف شًـ کسنَ ہیك
عؾر کٍ گھڑي ہَ اكش معمرت کٌ سجذم ہیك
ٌُر ہف گبن گٌشكق کل امٌـ کسنَ ہیك
ُ ُ
ک ٹذ ییغ شؽ شؽ کس جـ شہٌ تھٌ گسرف ٓس
م
ٌُر ك ٹـ مللٍ صنخ ك شٌـ کسنَ ہیك

ُؔ
َ ٌُس ہل ركلُ سکس شٌم کٍ شٌکس
دس ک

ُ
ش
ہف نل ا کٍ قشهت کل اخیراـ کسنَ ہیك
٭٭٭٭٭
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ہَ عرٍّ اللطق آم دصیق
ہٌۓ شْجلش

ہَ عرٍّ اللطق آم دسی ٹٌ
ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

یق

كا دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُـ شبیر کٌ صل لٍ نن آۓ

ُ
ک
شٌم کٍ كم ییکسٌ رؿ ر ھٌۓ

ک ٹٌ رً ُپرہسُ ضما آ ٔسمل کَ

جٌف غف صلاش ایتٌ للٌُۓ

ہَ جگس میك جلق آم دسی ٹٌ

ہٌۓ شْجلش

ُ
شٌم م طللـ کل صلق شىٌُ

ُ
ک
َ مؼصلـ کٌ رؿ ر ھٌٌُ
ا ٔس

مٌشا وچبّں کل تیر ك تیر سَ

ضضف نن ضضف رً کس س ٹٌٌُ

یق

كا دسی ٹٌ

نَ نلا ُپرُُُ جرںُُ آم دسی ٹٌ

ہٌۓ شْجلش

ٌُ كقٌ ہل کَ ضضمٌ گسا ہَ

آل مللٍ لنلق ٓس عذا ہَ

ضف کير ہل گتٌ شٌم ریك کٍ

تھٌتٍ شٌنَ ک ٹٌ ۓ گسا ہَ

ہَ سیف رؿ شکق آم دسی ٹٌ

ہٌۓ شْجلش

یق

یق

كا دسی ٹٌ

كا دسی ٹٌ

ک
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ھنح کَ رؿ سَ تیزا ٔشر کَ

نللَ ِی ٹٌ کہل کچي ُذش سَ

عرض کٍ آة نل ہل سرہٌنَ

ینچیق ہمکل

اللراع جٌف مق آم دسی ٹٌ

ہٌۓ شْجلش

تھمى جٌٌُ تہیك ہَ عو سَ اصغر

ركیتٌ ہلتٍ ن طر تیر کھٌ کس

نَ ٔسٌ کٍ ضٌُق سَ كم کہ ٹٌ

ہَ نن ٌٌُُ شًـ اّ ٹٌ آخس

َ
آۓ ہَ لین
كا دسی ٹٌ

یق

صلق میك ٓس گل ٹذف آم دسی ٹٌ

ہٌۓ شْجلش

یق

كا دسی ٹٌ

رؿ سَ صلق سر سَ صلق تہو شہٌ ہَ

ک ٹذ خنجر تہٌق جـ

شہٌ ہَ

مٌُگٍ سجذً میك عو نَ رعٌئیك

طير سر کل جذا

شكنَ ہیك ینچیق آم دسی ٹٌ

ہٌۓ شْجلش

ركش نن ٌضطفٌ نَ یبھٌٌُ

ُ
ت
ک
س
َ ع ـ ك َق ھٌ نن ٌٌُُ
ا سن

ىش جلتٌ ضمیك نن ہَ عو کٍ

نن ہٌ کٌولش نن سر نن ہَ شٌٌُ

دضبن یق نَ ريق آم دسی ٹٌ

ہٌۓ شْجلش

کس شہٌ ہَ
یق

یق

كا دسی ٹٌ

كا دسی ٹٌ
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پر ٕکٌ عو ٓسہٌف الہذي ہَ
تیرا میصلص تھٌ شٌتي تیرً
ہل

ب قٌء

سحق

آم

ُ
ىجل غف شٌم شیػ الہذي ہَ

ہل

ب قٌء

سحق

آم

ٓسضمق ٓسضمق شہیك نن رعٌء ہَ
ہٌۓ شْجلش

دسی ٹٌ

شٌۓ میك ینچیق کَ نل مللٍ

مللٍ رـ سَ تیرً نن عزاء ہَ

یق

كا دسی ٹٌ

مللٍ رـ سَ تیرً نن عزاءہَ
طع

ٓسضمق ٓسضمق شہیك نن رعٌء ہَ

طع

ہٌۓ شْجلش

دسی ٹٌ

یق

كا دسی ٹٌ

ُ
شٌتي مللٍ شیػ الہذي کَ

شكضن شبیر کٌ شب رکھٌ رً

صلـ کس ہف ؾر ْخ کسًُ میك

مٌُؿ لَ رش نن سجذم ْجٌ کَ

ْحسم شٌم ضمق

ہٌۓ شْجلش

آم دسی ٹٌ

یق

كا دسی ٹٌ

ُ
ک
ی
عہرم شیػ الہذي کٌ صل ر ھیك

ہل كً یبھر جگس كم تھٌ شكۓ

ؔلٍ نل شكکَ
شٌتھن عو کَ جمٌ

ن
عوتیك ریق ك رّ ٹٌ کٍ ٌُ لَ

ہَ قذا جٌف ك یق آم دسی ٹٌ

ہٌۓ شْجلش
*****
*****

یق

كا دسی ٹٌ
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ہَ قٌطمه کَ جگس کٌ ُکشا دصیق آقٌ دصیق مللٍ

ہَ قٌطمه کَ جگس کٌ ُکشا دصیق آقٌ دصیق مللٍ
علٍ کٍ آیکھمق کٌ ہَ نن ٌُشا دصیق آقٌ دصیق مللٍ
َ ضہرا کَ گھر نن غھٌۓ
ٌؼ یینلق اكش الف کَ شٌۓ کچي ا ٔس
ہلا ہَ كٓساف ٌُغ ضہرا دصیق آقٌ دصیق مللٍ
میك اّ ٹٌ گھر ٌُش تھٌ لٹا کَ ْجٌلٕگٌ ریق سر ک ٹٌ کَ
نلق کس شہَ ہیك یتٌ سَ كعذم دصیق آقٌ دصیق مللٍ
دصیق کٍ جٌق دصیق کٍ آس گسا ہَ ٌُضك ک ٹٌ ۓ ع ٹٌس
تہر سَ عٌضي نَ ہَ ٕکٌشا دصیق آقٌ دصیق مللٍ
دصیق رؿ کل شیبھٌلَ کنلق کس ٓشة شہٌ ہَ ضمیك نن اکیر
ُ
َ صلاق کٌ ىعو دصیق آقٌ دصیق مللٍ
اتھیگٌ کیس
ن طر سَ آ ٔسمق ّ ٹؾ شہَ ہیك لجذ میك اصغر کل شکي شہَ ہیك
ہَ ضمتٍ گلري ہَ ضمٌُ غھمى دصیق آقٌ دصیق مللٍ

5525

َ خیرُـ کس ضٌُق سَ دصیق آقٌۓ رك عہٌق سَ
کہی ٹگ
کییگٌ سجذً میك سر ت مہٌشا دصیق آقٌ دصیق مللٍ
جذا کٌ ادسٌق دصیق نل ہَ  ،جذا کٌ ادسٌق دصیق نل ہَ
ہَ تیرا ادسٌق كم تیرا سجذم ،دصیق آقٌ دصیق مللٍ
َ ٕکٌشً
مذر ىجلسٌ کٍ کسنَ كالَ ہر اُؾ مؤمق ْچھ
اً کٌصػ الکسكٌُت مللٍ  ،دصیق آقٌ دصیق مللٍ
اگس گ ٹٌم کَ شیب سَ ٌُ شب  ،نن آُکي شكۓ دصیق اكٓس
نل کس کَ ادسٌف ْحش رّ ٹٌ  ،دصیق آقٌ دصیق مللٍ
صل ینج شیػ الہذي نَ نلۓ كم تھـ ٓسہٌتٍ ضمق میك ٌُۓ
نن صلش مٌتف س ٹٌ نن ریکھٌ دصیق آقٌ دصیق مللٍ
نن شیػ ریك عو شہَ شًهت شذا شہَ اكح ٓس نن ؽخت
ٕغیب ہل عو کَ لٍ سَ شی ٹٌ دصیق آقٌ دصیق مللٍ
دصیق کَ سکس کٍ نن نعهت  ،ہل شٌتي عٌلٍ قذش کٍ مذجت
عٌُذ ہَ اّ ٹٌ نلعو دصیق آقٌ دصیق مللٍ
نن ہٌ نلؔ

5522

ہَ نلظن ک ٹٌق سركش اً نلش ن طر اکیر
ہَ نلظن ک ٹٌق سركش اً نلش ن طر اکیر
اً لخت جگس اکیر اً نلش ن طر اکیر
آیکھمق میك اُذھیرا ہَ آىـ نَ گھیرا ہَ
کچي رکھ ٹٌ تہیك من طر اً نلش ن طر اکیر
رً نل ري شضا شف کٍ جٌلُ تھٌ نن سركش کٍ
َ
اشکل سَ تھٌ عہرم ٓس اً نلش ن طر اکیر
دس كقُ لگٍ ٓسغھٌ ک ٹٌ ہمکل عذا ري تھٌ
آٌُ میك ُذش ٌض طر اً نلش ن طر اکیر
َ ٌُى
اتہٌشم ٓسس ُؾ ک ٹٌ اس رف کَ لین
کھٌل گَ س ٹٌق رؿ ٓس اً نلش ن طر اکیر
تیري کٍ ععٌء نلتٍ ٌٌُُ کٍ کير نلتٍ
ُ
ت
جی ٹٌ ہلا اب رك ھر اً نلش ن طر اکیر

5522

ہف سکـ یتٌ ِی ٹٌ ہف ٌُـ علٍ ِی ٹٌ
ضمٌُ ہلا میرا گھر اً نلش ن طر اکیر
َ
ّ ٹًل یتٌ ضہراء ک ٹٌ آنَ اػٌ ٌٌُُ
َ رلیر اً نلش ن طر اکیر
َ کل ْچھ
لین
کنلق آشي شگشنَ ہل ک ٹٌ ہف سَ ْچھڑنَ ہل
ک ٹٌ جٌؽ ہلا ٔشیر اً نلش ن طر اکیر
اشمٌف تیرً ّ ٹٌم کٌ ٕکً نن تھمتٍ جٌق کٌ
آتٍ نن ت و ٹٌ ٓس اً نلش ن طر اکیر
َ میرً صلسَ
فرٌُر ع طش کسکَ لٍ ضم کھ
اكش تہنجٌ لٍ کلٓس اً نلش ن طر اکیر
رلیر نن ٓسارش ہَ اب طير کٌ خنجر ہَ
اكش یق سَ جذا ہَ سر اً نلش ن طر اکیر
ؔ رـ نلصٌُ ہَ رلیر
ىحشر ہَ ّ ٹٌ شٌکس
َ شہَ سركش اً نلش ن طر اکیر
اكش کہن

5522

َ رؿ میك تیري ٌُر ہَ دسی ٹٌ
ہَ كم شٌر دسک
َ رؿ میك تیري ٌُر ہَ دسی ٹٌ
ہَ كم شٌر دسک
ُ
َ دسی ٹٌ
اسَ رك عہٌق کٌ ک ٹٌ غف صل شذا کہ
ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دصیق کٌ نن نغرم

ہَ نن شیػ ریك کل ّ ٹٌشا

ہَ كم ّ ٹٌشا شٌم ریك کل

َ دسی ٹٌ
کہ

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

صل

شذا

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

غف شبط ٌضطفٌ کَ

َ ہلۓ ہَ ّ ٹذا
ہٌ ل ی ن

میك قذا نن جٌق کسكٕگٌ

تیرً غف میك اً دسی ٹٌ

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

کہٌ عو نَ تھٌتٍ ع ٹٌس
تہیك ُغف گسٌش کلتٍ
ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

َ تف
ہمیك غھمص کَ جل
َ نن دسی ٹٌ
َ کیس
جین
ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

5522

صل مً دصیق

کل غف

كم ّ ٹٌق ہل کس طرد سَ

کو صلاق ٔشر کٌ ىعو

َ دسی ٹٌ
جل

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

نن ضمیق ك آطمٌ تھٌ
ےچب
َ ُّ
صل كیر میك ا ین
ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

صل

َ
لین

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

تیري نَ ٔسٌ نن فرٌُق
کل

ريق

ٌُ دصیق

کسً دسی ٹٌ
ٌُ دسی ٹٌ

تہٌق رنلصي نن ضینب

ہَ لہل کَ اشؾ جٌشي

كہٌق شف میك كقُ س ْخ

َ دسی ٹٌ
ہَ غھري ُل

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

کبھٌ آتٍ کلتٍ ًضکـ
ہل َُیال میك کلتٍ مؤمق
ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

دصیق

نل
ُ
اسَ تھٌـ لَ دسی ٹٌ
ٌُ دصیق

کل

ٕکٌشا

ٌُ دسی ٹٌ

ہمیك شكضن نن ُیال لل

کسك اب ٕغیب ضٌُشت

عو ٓسہٌف ر یك کَ ہيرام

َ دسی ٹٌ
نن سرػ مل

5522

تھٌ عخب ؾر ْخ نن جللم

عو ٓسہٌف ریك کٌ ریکھم

ْحسماٌُ

تیرً رش نن اً دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دصیق

مؤوتیك

کل
ٌُ دصیق

عو شیػ ریك کَرـ سَ
ٌُ اُذ

شہَ نن ٌُقٍ
ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

ٌُ دسی ٹٌ

عل

نن َُ مُ دصیق کٌ ہَ
َ
نن الف شہَ دسی ٹٌ
ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

صل دصیق کَ ہیك راعٌ

تہٌ جٌؽ ہَ ص قٌ کٍ

ؔلٍ تیرً جٌلظ
ہَ جمٌ

ٌٍُّ دسی ٹٌ

ٌُ دصیق

ٌُ دسی ٹٌ

نن

ہٌ

ٌُ دصیق

*****

ٌُ دسی ٹٌ

5522

كا

دمحمام

كا ٌؼ یی ٹٌم

َ شف میك نَ ز طٌ
عو کٌ سر کن

َ َ
ت
ینت قٌطمه رش ُذش ھرً
َ َ
ت
ینت قٌطمه رش ُذش ھرً

َ
َ مہر ُؾ غھن
رُکي کس دس

ُ
نَ شرا کسً اً قلؾ اسَ

كا

دمحمام

كا ٌؼ یی ٹٌم

شكد ٌضطفٌ جٌف يرٕضٌ

َ َ
ت
ینت قٌطمه رش ُذش ھرً

َ
رشر غف سَ مبن سب اٌُ ہلا

لَ کَ تھٌتٍ کٌ سر ک ٹٌ ہلا

غہر شٌـ میك ہل کَ نَ شرا

َ َ
ت
ینت قٌطمه رش ُذش ھرً

سر نن عو تہیك ىجیتٌ تہیك

يرٕضٌ تہیك ٌضطفٌ تہیك

ہلکَ نَ نلا ہل نن کنلق تھً

َ َ
ت
ینت قٌطمه رش ُذش ھرً

5522

ضلصلَ میك ہل کنلق نن ِینلا

کنلق نن تھر

ہِلے

رست کسًُ

ہٌۓ ولح شٌـ غھیق لَ شرا

َ َ
ت
ینت قٌطمه رش ُذش ھرً

شكۓ شٌم کل رست میك یتٌ

َ
اكش گل

ٹ
ام ّ ُِی

ٓسرً میك شہَ ہ ٹذ نَ ج ٹٌ

َ َ
ت
ینت قٌطمه رش ُذش ھرً

ہلا رؿ تھ ٹٌ ہلا

ک
ھ
الُُُُُُ ہلا

َ
گ
ھ
رـ ٹ ا
عہرً ٓس

مَلے

جٌؽ کسًُ

گھر

لٹ ا

مل ِے

ہیس کَ

ہلا سر

َ َ
ت
ینت قٌطمه رش ُذش ھرً

*****
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كاكًُ عذ كاكًُ سر ِینل حىنل كاكًُ
كاكًُ
کسك

كاكًُ

سر

ِینل

حىنل

كاكًُ

مٌتمنل نن کہو کَ ٕکٌ

سر

ِینل

حىنل

كاكًُ

عذ

مٌتف س ٹذ الطہذاء
اً ٌُشك نن سركش کٌ ہَ غف

عـ

اس غف میك کسك آیکھیك ٓس تف
ِینل

حىنل

كاكًُ

کچي کٌـ نن ہل اس غف کَ ضما

سر

شكنَ ہیك یتٌ اف شكضكق میك

شكنَ ہیك علٍ اف شكضكق میك

سر ینٹ کَ کہتٌ ہَ ضہرا

سر

ّ
شكنَ ہیك عو کل طق ك ٔشر

َ سب یکشر
گسٌُق ہیك فر سن

اقًؽ سَ نن آتٍ ہیك عذا

سر

ِینل

ِینل

حىنل

حىنل

كاكًُ

كاكًُ

5525

اف شكضكق حىنل سركش کٌ

سب گھر کٌ گھر ٓسٌُر ہلا

ک ٹٌ ک ٹٌ غہٌ عو نَ ًُ نن ًُ

سر

َ صل و ٹٌف کسب ك ًُ
تہنج

مع صلٔش ك اقٌشب شٌم ہذي

ک ٹٌ اف نن ٓشا شف میك عذمو

سر

*****

ِینل

ِینل

حىنل

حىنل

كاكًُ

كاكًُ

5525

كم صل

تیرا

مہمٌف تھٌ قٌطمه کٍ جٌف تھٌ

كم صل

تیرا

مہمٌف تھٌ قٌطمه کٍ جٌف تھٌ

ہٌنَ عرٍّ دمحم کٌ کسُـ میك ع طسٌف تھٌ

اُؾ ہٌ سجذً میك سب کچي ْحش رٌُ شبیر نَ
ُ
ّ ٹٌس ْچھٌ ري عٌلف کٍ ٔضبن رہق اس تیر نَ
عو کٌ ہر اُؾ ُـ کسُـ میك مؤمق ٓس ادسٌف تھٌ
صنخ سَ شكض عٌضمشم گھر کل كعٌ نَ گھیرا ہیك
َ ملت ہٌ کٌ ٔس زٓسا تھٌ
ىسَ ہٌ ىسَ آنَ تھ
آؿ یتٌ ٓس آقُ کٌ جٌشك طرػ شٌمٌف تھٌ
أسٌ قذاتٍ تھٌ ع ٹٌس ٌُض کسُگٍ دس نَ كقٌء

غ

ھق کَ رشٌُ ظٌلف سَ م طرم ّ ٹٌ نن ٌُتٍ کٌ

شیر علٍ کٌ تھٌ شٌشً لسکس کٍ كم جٌف تھٌ

5522

َ ٌُتٍ
ٌُة نن نلق نَ ٔس ہل کلتٍ ِی ٹٌ صلاق مٌ ُگ
ُ
م طرم نن اس کل رً ٌُنَ ک ٹٌ ہل ُذش کٍ نَ جٌلٍ
کیسٌ ٌغینت میك ریکھم ریق کٌ شل طٌف تھٌ

َ كالَ اصغر کل
نن تھٌ سیف کٍ جذ ریکھٌ غھم لن

ٌُتٍ کَ ُذلَ گسرف ٓس تیر لگٌٌُ ہَ ریکھم

عو نَ کہٌ ْخ ّن میرا شٌشً خسـ کٍ جٌف تھٌ
ریکھٌ مذّنن کٍ جٌٍّ ٌٌُُ خیر لل نل لَ دصیق
آل مذر کل شیر جذا ینہٌ کھڑا ہَ نلش ؽیق
صلف کَ ّ ٹٌضم میك نَ کس ملىنَ ایمٌف تھٌ
َ خ ی رُ ـ
عو نل صل نلغھٌ شب کٍ شعٌ آ ٔسمق تہٌنَ تھ
َ خ ی رُ ـ
مللٍ قذا کس رك سر کل غف سَ س ٹٌنَ تھ
ریق نن فرٌُق ہلنَ کل ریق جذا کٍ آف تھٌ

5522

سرـ سَ ضمشح غھی ٹٌ تھٌ اشض ك طمٌ میك شک ٹٌ تھٌ
شبط یتٌ کٍ گسرف ٓس طير کٌ خنجر جل ٹٌ تھٌ
مٌتف میك رشٌُل کٍ ملصلق میك طمقٌف تھٌ
کچي نل تھہر جٌ ملح ًُ تھٌتٍ کل ضینب رُکي نل لَ
غ
َ کَق تھٌتٍ کل كم رً
ھق گتٌ ہَ سر سَ شراء کیس
اكینل نن ق ٹذي یق کَ جلٍ  ،تھٌتٍ ٓشا نَ جٌف تھٌ
خی ُر الؽمـ ہَ مٌتف نن شٌـ ك سجر عو کل شك لل
َ گ ٹٌہل کل رھل لل
لَ کَ كس ٹلو مٌتف کٌ ا ین
کسب ك ًُ میك ًضکـ میك خی ُر الؽمـ کٍ جٌف تھٌ
م
ؔلٍ لٍ سَ شكاق مللٍ هعـ کَ کلٓس
رُکي جمٌ
ُ
آیکھم میك اس رـ تھرٌُ ہَ عو کٍ غہٌرت کٌ من طر
َ کو جٌؾر نن شل طٌف تھٌ
کسب ك ًُء میك جیس
*****
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كم کٌـ ایق علٍ نَ ک ٹٌ ریك کل ْجٌنَ میك
كم کٌـ ایق علٍ نَ ک ٹٌ ریك کل ْجٌنَ میك
ًشعلؿ رّ ٹٌ ہَ مٌتف میك اكش آ ٔسمق تہٌنَ میك
اً صؼ ٓسشیل نن شبیر کٌ دصق غمـ ریکھ ٹٌ
فرٌُف سب گھر کٌ گھر کس رٌُ كعذم یبھٌنَ میك
تیرانن شٌلٍ میك نن ش ْج ك غف اكش کلمبن شکس شب
شبیر شٌ کلتٍ عٌٓس تہیك شٌشً ضمٌنَ میك
َ ىضمق کل شكُذا گ ٹٌ
تیرك صلاق ق ٹـ شٌشً کین
ٌُتٍ تہیك ہَ کلتٍ طير کٌ نلق ظلف زھٌنَ میك
َ حجٌ جٌف کل
اً شٌہزاري نن ًظکیزم رك ا ین
َ نن جٌف کٍ ٌُتٍ ًُنَ میك
ٌُضي لگٌ ر ّ ٹگ
َ اتھٌشم ٓسضمق ُلؾ
اکیر کل سركش شیبھٌى کین
َ رٓس کچي نن لگٍ تھٌى لگٌنَ میك
ظٌلف ْچھ

5522

گ
رك تہر میك شٌشا لصق جً  ،اقشررم ہَ ٌُع ٹٌق
َ جًنَ میك
ک ٹٌ ٌُلگَ ظٌلملق تھً خیم
َ صلف کٍ
ركلہٌ کَ یق نن کَق ہل ل ٹٌس مہ ٹذي لگ
ریکھٌ تہیك شطف أسٌ کلتٍ شٌري شجٌنَ میك

ّ
ج
ل
غ
غ
َ کٌ ٌمـ ک ٹٌ ہَ ھذا رؿ ٌُة کٌ ھذ گ ٹٌ
ْج

َ تیرً ٔسٌنَ میك
َ سیمگس غھن
ہیك ضضف کین

ّ
م
لجلظ جذ ارب ہَ مگس مللٍ ہَ نن النجٌء

رؿ تھٌمَ ِیبي جٌۓ نن نن ىسَ اتھٌنَ میك
َ گھر ل ٹٌ
َ جل
َ اہـ خسـ سب سیف خیم
تھملَ تھ
ٓس ٌُر آۓ تہیر تہت ٔس شٌـ جٌنَ میك
َ
َ کٍ جٌطر ظکضبن ٌکٌق نلنَ رللق کَ لین
ش ہن
رـ گھتُ نن جٌۓ اشیراف کٌ اس ق ٹذ جٌنَ میك

عزاراش تھٌ کسًُ لىخن كم کس رً ع طٌء
جٌۓ ؔ

کس ٌُت کٍ ہَ کمٌ اً جذا تیرً خصانَ میك

5522

َ ٌُتٍ تہیك رٌُ
كم قٌطمه کٌ ىؿ تھٌ دس
َ ٌُتٍ تہیك رٌُ
كم قٌطمه کٌ ىؿ تھٌ دس
ُذى نن کلفَ كاللق نَ ادسٌنل کٌ رٌُ
َ شضمؿ سَ
عظهت دصیق کٍ کلتٍ نل غھ
َ کٌُذھَ نن شّنن ٓشھٌ رٌُ
یبھً کَ ا ین
َ ٔست ٓس دصیق
َ شضمؿ اكش تھ
سجذً میك تھ

ُ
َ ِیبي ٓس دصیق اْجٌ نن سر ک ٹٌ
جب ُ ؾ ت ھ

ٌٌُُ کل اس نلاسَ سَ نَ جذ ّ ٹٌش تھٌ
ّ ٹٌشً دصیق کل کبھٌ شكنَ تہیك رٌُ

ُ
ک
ی
َ سیف
َ کیس
اهت یتٌ کٍ ر ھین

کسً

ُ
م طللـ نَ ز طٌء کل ہَ شف میك شى رٌُ

كعذم ک ٹٌ

تھٌ ٌٌُُ سَ نَ کس دصیق نَ
ہیك کسًُء میك آ کَ كم كعذم كقٌء ک ٹٌ

5522

ییعت نن کٍ ٓصُذ کٍ ہرگص دصیق نَ
ُ
ُذعت کَ اف خیراغلق کل صلق سَ ْچھٌ رٌُ
َ ئیق شكض کَ مہمٌف کسًُء
ّ ٹٌسَ تھ
َ
ت
اقسمس كقُ س ْخ ھٌ ٌُتٍ تہیك مً
جلؼ دصیق

ٌُشہٌ

َ
تھ

َ
صل م ن

یتٌ

ُ
َ نن طير نَ خنجر جً رٌُ
ہیك اس گل

َ نن تہجٌنَ ظٌلملق
کلٓس کَ كم رھتٌ تھ
آؿ شضمؿ ٓس ہیك نن کیسٌ سیف
گھر

قٌطمه کٌ للث کس ٌُضاش

تھٌ

ک ٹٌ

ّ ٹٌ

َ تہیك رٌُ
ییمٌش کَ ٔشیر کل تھٌ ش ہن
َ خیرّ ٹـ
نَ اسف طق کَ گھر میك نن آنَ تھ
ُ
َ جً رٌُ
َ ہن
َ خیملق کل ہن
کسُـ میك ا ُک

5522

طق ّ یینل کٌ شٌنن تھٌ ہل ریکھ ٹٌ
ُ
غ
اُکٍ شراء ھق کس نَ ٓسرم
ىجٌؿ

م
ع
ه
ـ شیػ ریك
مللٍ

راعٌء

کس رٌُ

ینچیق

مٌتف ہَ فرض دصیق کٌ عو نَ ظکھٌ رٌُ
ٓسکٌنل

شضمنلق کَ طو ٹذش عو شیػ ریك
ُ
ٌُ دشر اُکل شٌرمٌق شکھ ٹٌ اً

کیرٌُ

ارتٍ نن ریکھٌ ضمٌنَ میك
أسٌ سیف اًؔ
سر کٌث کس تھٌ تیزً ٓس عو کٌ خشھٌ رٌُ
*****

5525

يب كربال يب كربال يب كربال
يب كربال

يب كربال

يب كربال

كبضضب ككيب شبّري وب سىكهب ككال

وبكب عهيـً انهؤنؤ املكىىوى

مؤمه وب دل مب كِم اوضضهسس هن زنسال

شبدي سكيىً ين هتئي بيىي بـىب

مىكي دنظظه وى ٌبهتـ دوهلب ؛ ححال

ديكهي رٌيب هتب شبي وسس زيىب بظظه

جيبرسس مشر وب ببر رككـرٌاؤ ححال

اْيب سكيىً مشكيسي هتبمب ٌىا

ثثبين ثثالؤ عمّى ؛ سىكهب ككال

هببئي ثثدٌبرو رن سي اْوي ؛ صدا

سرور وسس سىطط دِكهالوسس مىهـ غبزي هبال

سىكهي زببطط ححىسي نى سرور هي كظظيى

اكرب جيىارسس رن سي ؛ ثثبححهب وال

الشً ثثسر وب ديكهي بىال شبيِ ديطط

ببوا سىبـهبنسس كيم كهيجً وسس هبال

بححًّ دِكهبوي ثثبين مبوككسس ؛ شهب

كم ؛ قيبمت سي ككهرٌي اْ سىطط هبال

دفه كري وسس قرب مب بىال شهب

ثثيبسب رٌيب ثثيبسب ٌي دويب سي ححال

نرزي زميطط وسس اْمسبطط دٌٌبئي ككيب

مؤمه قيبمت ين ككهرٌي اْوي ككـئي
كىئي بححبؤ هببئي وسس بىال بظظه

ديكهي وسس ححظظري حسن مب هي شبي وب

كـىد ححهري ويححسس؛ هي سرور وب ككال

سجدة مب هتب هج وقت وبزو وب ثثَال
بىرٌٌي ححُهىري سي مشر كبضضسس ؛ ككال
ثثتّهر ين اْوكهى هتي اْوسىطط ؛ ححال

5525

مبمت كرسس ؛ هي مثم سيف اهلدي

روئسس ؛ سككال وسس روالوسس ؛ شهب

مجبيل ين سىين نى ْا صدا
ىل ؔ
مى ْ
جهدي بىالؤ اٌىسس شبيِ كربال
*****
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ٌُ دصیق کہو کَ مٌتف میك نن ضُذگٍ ّ ٹٌ رً

ٌُ دصیق کہو کَ مٌتف میك نن ضُذگٍ ّ ٹٌ رً
ُ
صل ہمیك نن تھمى ٌُشك اسَ کس طرد تھمى رً
اً دصیق تیري ٔسینخ میك غير یمٌـ گزشً
اً جذا صل ملت آۓ اسٌ ٌُـ کٍ عذا رً
شہَ کسًُ کَ ع طسٌق تیري ّ ٹٌس ٌُر کس کَ
نن فرات آ ٔسملق کٍ کنلق نن آیکھمق سَ تہٌ رً
َ ْحش رك اً آقٌ
کہٌ خس نَ سر غھکٌ کس ىچھ
میك عًـ ہلق اً مللٍ رك عہٌق میك خس ّ ٹٌ رً
کہٌق ٌُضكۓ دسیتٌ نَ س ٹٌتٍ جـ اً گھمصً
ُ
كہٌق ّ ٹٌسٌ ہَ ظکنبن اسَ ٌُتٍ ہف ًُ رً
ُ
کہیك ىش اتھٌ شہٌ ہَ کہیك كیر کھمرٌُ ہَ
نن ٌؼ یینلق کَ من طر کنلق جگس کل نن

ہِال

رً

5522

کہٌ ضینب خصیك سَ عو ریك نَ صیر کسٌُ
صل س ٹٌق کٍ نلؽ ٓس سر نن لػیك میرا خشھٌ رً
تہٌق طير مٌشً تھمکس كہٌق غف سَ لسضً کؼبن

ُ
كم سیف کو دس مٌ عرش ك رك عہٌق دشر اتھٌ رً

میك ْجٌلق سجذم آخس تہیك یق میك میرً ظٌقُ
کہٌ عو نَ آ کَ ٌٌُُ میرا صلعلو ٓشھٌ رً
ؔلٍ کٍ عرض ہَ
شٌم شیػ ریق آقٌ نن جمٌ

َ
نن قنلؿ کسکَ مٌتف رش قیض سَ علو رً
*****

5522

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق
سجذً میك ق ٹـ ہلنَ ہیك ضہرا کَ گل ٹذف دصیق
مٌتف کسك اً مؤمنلق شكنَ ہیك ینچیق دصیق
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق
ضضملق سَ صلش دشف ہَ ّ ٹٌسَ ہیك نَ كطق دصیق
ِیتٌ ضمیق کسًُ م طللـ

نَ کَق دصیق

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق
آیکھمق کٌ نلش

غ

ھق گ ٹٌ اکیر نل صلاق

چھ ےی

عٌضي کَ ق ٹـ سَ کير ضف ہلۓ دضبن یق دصیق
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق

َ تیر سَ اؽ شیر صلاش ق ٹـ ہل
ٌُتٍ صل مٌ ُگ
َ کسنَ شہَ غہق دصیق
اهت کٍ ْحصش کَ لن
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق

5522

شنبن و ٌُؽ ٓس خشھَ طير لػیق آة کَ
ہر جٌق ّ ٹٌش کنلق نن ہل مٌتف میك شنبن ضف دصیق
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق
ٔسینخ ٌُ دصیق کٍ مٌتف کَ شٌتي ہف کسیك
آقٌ نن شیػ ریق کٌ ہَ ولـ سَ سحق دصیق
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق
مللٍ نن شیػ ریك شذا ٌُقٍ شہیك ات ہیك سَ ہَ
شضهت رك

عہٌف کٌ ٌُقٍ شذا جلق دصیق

ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق
ؔـ
علٍ کٍ اكش آة کٍ رہلیز صلـ لَ شً
َ صلش حْتٌ رہق دصیق
جٌکٍ عًـ کَ لین
ٌُ ٌضطفٌ ٌُ يرٕضٌ ٌُ قٌطمه ٌُ دصق ٌُ دصیق
*****

5522

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

نن نل شبیر کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ
َ
جللت میك اینلم میك ہلگٌ

ہر مؤمق کَ گھر میك ہلگٌ

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

َ
رست میك رش میك ْجر میك ٓس میك

ػنخن ك گـ میك شٌذ ك سجر میك

آس ك سرَش میك طًس ك ىير میك

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

ُ
ت
ظلف کٍ ا ھیك ىکي گھ ٹٌئیك

ُذلَ

ارائیك

َ ہیس کَ ش قٌئیك
ہف غہلی ٹگ

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

سکس غہ ٹذاق سب کل س ٹٌ ریك

آم ك ٕکٌ سَ رشر ذگٌ ریك

ریك

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

ع ٹٌس رىكش

شٌقٍ و کلٓس

رست میك ہلگٌ کلم میك ہلگٌ

مٌتف سَ رّ ٹٌ کل
َ
گن
مٌشً

ہِال

صلب لشً كم تہر نن جٌکس

ضمٌنن

ٌُضكۓ ایق

ىکي

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

5522

ہٌۓ علٍ اکیر

کٍ صلاتٍ

ئیق رنل سَ ّ ٹذ تھٌ ٌُتٍ
ریکھم دمحم

کَ ٓسضف کل

سطمٌہَ

کٍ

ٔ ض بن

رہٌتٍ

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ
ّٹ
لیغ

آم

ینہف

کل

کل

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

ملچیك فرات کٍ لہراتٍ ہیك

شٌجـ ُؾ آتٍ جٌتٍ ہیك

سر کل ّ ٹؾ کس کو جٌتٍ ہیك

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

ہلگٌ

کَ ٌُضاش میك ہلگٌ

َ ہیك مٌتف
ُذعت کہن

کؼبه کٍ رنلاش میك

نی ٹٌ

خنت کَ گلصاش میك ہلگٌ

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

ؾرػ شعٌء معملـ تہیك ہَ

کسکل غف م طللـ تہیك ہَ

کس ُگسي میك رھلـ تہیك ہَ

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

5522

م
مللٍ هعـ گسٌُق ک ٹٌق ہَ

آٔسملق کٌ رشٌُ شكاق ہَ

غف میك زكٌُ شٌشا عہٌق ہَ

نن نل م طللـ کٌ مٌتف ہَ کف نن ہلگٌ

*****

5522

نن دصیق ہَ  ,ہمٌشي ضُذگٍ دصیق ہَ
نن دصیق ہَ  ,ہمٌشي ضُذگٍ دصیق ہَ
ہَ صل تھٌ کچي دصیق ہٌ کٍ ریق ہَ
كقٌت ٌضطفٌ ہلۓ علٍ نَ سر رٌُ
غہ ٹذ قٌطمه ہلتٍ  ،دصق نَ طف

ّ ٹٌ

صل ینچیق کَ گلس ٹٌق کٍ جٌف ك چیق ہَ
کلٍ كم آخسي دصیق ہَ  ،نن دصیق ہَ
َ ُذلتٌ ہَ ًسیعتیك
كم دس کَ كا س ط
ق
كم دسکٍ يرضٌ نن جذا ُذؿ رً شوتیك
صل ٌُضِیتیك شب ہَ شضمنلق کٌ ؽیق ہَ
جذا کٍ ہر صلسٌ دصیق ہَ  ،نن دصیق ہَ

5525

تھٌ صؼ س ٹٌس خس نَ اّ ٹٌ سر غھکٌ رٌُ
ُ
نل رك عہٌق میك اشکل عو نَ خس ّ ٹٌ رٌُ
ہَ ٌُجذاش ملؾ صلر کٍ نن ضیق ہَ
عػب کٌ كم سجٌ دصیق ہَ ،نن دصیق ہَ
کير غھکٍ ہَ شک ٹٌ ہَ  ،ن طر ضمٌ ہلتٍ
َ ہَ ىعوء خسي
ک ٹٌۓ ٌُضكق شٌ من
غف جینب رؿ نن راغ ایق لیق ہَ
ُ
ک
د
د
صعیػ ہَ  ،ر ھٌ صیق ہَ ،نن صیق ہَ
ُ
َ
َ شٌ من
صلاف ِی ٹٌ دس نَ غھ ٹٌ ا شک
ُ
َ
كم اُؾ ْخ ّن ىٌُ اف سَ ٌُتٍ مٌ یگن
يرٕگٌ تیر سَ اگس ظن نلش ؽیق ہَ
عػب کٌ كم خسي دصیق ہَ  ،نن دصیق ہَ

5525

لہل لہل ہَ دشف اكش غھذا غھذا جگس
ارا یمٌض ہل شہٌ ہَ تھر تھٌ كقُ ٓس
نن سجذم ضٓس ییغ  ،شٌم ًشرلیق ہَ
كم فجر ّ ٹذگٍ دصیق ہَ  ،نن دصیق ہَ
ن طٌشمء دشر

ہَ اكش ضینب

خصیك

َ نن خنجر لػیك
شكاق ہَ تھٌتٍ کَ گل
ہلا ہَ س ْخ شف میك شٌم ص قلیق ہَ
ٔسٌف نَ کسٌ دصیق ہَ  ،نن دصیق ہَ
ٕغیب ہلگٍ کسًُ کٍ ضٌُشت اُؾ رف
َ ٓسہٌف الذیق کَ شٌتي اُؾ رف
سرػ مل
صل جـ کسٕگٌ ًضکلیك غہٌشا ؽیق ہَ

كم كاشج علٍ دصیق ہَ  ،نن دصیق ہَ

5525

َ میك تھرك
غف دصیق کٌ نن نلش شین
ّ
جب شیػ ریق شٌم
سخیرم

کٌ کسك

ؔلٍ اف سَ كیر میك دشر میك چیق ہَ
جمٌ
اضؿ کٍ شكستٌ دصیق ہَ  ،نن دصیق ہَ
٭٭٭٭٭

5522

نن مٌتف شذا شہَ نن غف نن عزا شہَ
نن مٌتف شذا شہَ نن غف نن عزا شہَ
رؿ راعٌء قٌطمه صلش ہف سَ ہلا کسً
یبھر کٌ کلنخن ہل اس غف سَ یگھـ جٌۓ
ُ
ُ
اف آیکھمق سَ کنلق صلق کٌ رشٌُ نن ا ـ جٌۓ
اط قٌؿ خسـ ّ ٹٌسَ اكش رشٌُ تہٌ کسً
ع ٹٌس تیرً غف سَ نلتٍ ہَ کير عو کٍ
ُ
َ منت علٍ اکیر کٍ
کس طرد اتھٌِی ٹگ
ت
ہ
َ میك نح جٌۓ سركش اب جذا کسً
خیم
َ اصغر
شبیر کَ ہٌتھمق نن رـ نلص گن
کھمري ہَ كیر غھمتٍ کچي ضمخ میك ہَ سركش
ک
َ کل کس طرد جذا کسً
اؽ ٌُة لنج

5522

ک
َ ٓس
جب شف میك لگٍ ٓسغھٌ اکیر کل لنج
َ میك گسي ضینب نَ جٌؿ ہلۓ سركش
خیم
ہف سکـ ییمیر ہَ کلتٍ نل ج ٹٌء کسً
ضینب نَ کہٌ تھٌتٍ ک ٹٌ ہَ نن گھڑي آخس
نن جٌف للٌُنَ کل ہَ تہق تیري جٌؾر
َ ہمکل اب ہف کنلق ج ٹٌ کسً
سب غھمص جل

ُ
شبیر تیرً ہٌتھمق اهت کٍ ص قٌعت ہَ
آخس نن غمـ تیرا نل شب کٍ ًسیت ہَ

َ گسرف اكش لٍ سَ رعٌء کسً
سجذً میك کن
ٌُمٌؿ ہلا ىعو اكش یق سَ جذا سر ہَ
نَ ريق ہَ مٌق جٌٌُ سر نلؽ س ٹٌق ٓس ہَ
جٌرش تھٌ تہیك سر ٓس ضینب ک ٹٌ قذا کسً

5522

ت ش
َ
َ تھ
َ یبھلن
َ ہلۓ ضْجیریك گسنَ ھ
ت ہن

ُچب
ت
ُ
ھ
ت
ن
ھ
َ
ے ہلۓ جٌشكق سَ کچي ـ صل ہرنَ ھ
ُ
َ ظٌلف عٌُذ صل شکٌ کسً
رش مٌشنَ تھ
نن

شٌف عزاراشي نن ضكش ّ ٹٌف غف

اً شیػ ہذي سركش پر صلش تیرا مٌتف
ٌُ دشر تیري مللٍ شب طمؿ ب قٌ کسً
َ ہیك مللٍ نل ہمٌشا ہَ
اس فجر نن جین
تیرً ٌُـ کٍ ٔسینخ ہَ تیرا ہٌ غہٌشا ہَ
تیرً ٌُـ سَ ہر ًضکـ جـ ًضکـ کسٌ کسً
حىنلب شعٌ عو کٍ م طللب ع طٌء عو کٍ
عٌُذ نل جٌق میك ٔسٌ ایتٌ
نن کلمنء صؼؔ
ضم جٌق سَ قذاتٍ نن صؼ عو کٌ ارا کسً
٭٭٭٭٭

5522

نن نن نلغھم غف دصیق ہَ ک ٹٌ
نن نن نلغھم غف دصیق ہَ ک ٹٌ
رؿ سَ دس نَ لگٌٌُ اس غف کل

ضمش مٌتف تھٌ عرش اعظف ٓس
ُ
آ ٔسملق کٌ اتھیگٌ اؽ طمقٌف
یبھركق سَ تھٌ صلق ٕکل ٹٌ تھٌ
ّ
دس کَ غف میك ہیك گسٌُق طق ك ملؾ
ركش

اجمذ

ٓس صل ضماش ہلا

َ ہیك ٌُطؽ فرآق
دس کل کہن
آطمٌق شكٌُ

اكش

ضمیك شكتٍ

اس سَ ہٌ ہَ كصلر عٌلف کٌ
ُ
اس کل رّ ٹٌ کٌ کلتٍ غف نن مً
شكض

عٌضمش

شكض

ىحشر

تھٌ

جب تھٌ عٌضمش کٌ ّ ٹٌق ہلگٌ
کسًُ میك سیف کچي أسٌ

ہلا

ُ
ت
اس سَ ٓشه کس ھٌ کلتٍ غف ہلگٌ
گھمصً سَ كم دصیق شف میك گسا
ُ
َ طير ِیبھٌ تھٌ
َ نن ا شک
شین
سجذً میك عو کٌ جب گً کٌٌُ
ُ
ک
کسًُ میك اسَ َق نن مً

دس کٍ نلشٌؽ آتٍ خنت سَ
ُ
اس کَ سر کل خشھٌٌُ تیزً ٓس

دس نَ اشًـ کل ُل ٹذ ک ٹٌ

میك شكۓ ہیك

رؿ میك سب کَ دصیق کٌ غف تھٌ

اِی ٹٌ

کسًُ

5522

ُ
اسٌ نَ ْحسٌٌُ

سجذً میك کٍ رعٌ دصیق نَ صل

عٌغیلق کل

أسٌ ہف تھٌ تہٌق کسیك مٌتف

يرج ٹٌ کہو رً صلر شضمؿ جذا
يرج ٹٌ کہو رً صلر نن شیػ الہذي

َ
ُؔتٍ رً کَ کہ
جٌف اس غف میك ار
صؼ نل نن ہَ کو صؼ ارا نن ہلا
*****

5552

نل ق کسًُ
نل ق کسًُ

میك ُلٹُ

میك ُلٹُ

گ ٹٌ کنبن دصیق کٌ

گ ٹٌ کنبن دصیق کٌ

ىخ ٹٌح ہَ کَق کل تھٌ ىعو دصیق کٌ

ّ
تھ ٹٌ ت مہٌشً يرنَ سَ نلتٍ میري کير

تھٌتٍ کٍ ىش ٓس تھٌ نن نلظن دصیق کٌ
َ سَ ضینب ٕکـ ٓشي
َ خیم
نن کہو ا ین

ّ
سر کِ شہٌ ہَ اب میرً تھ ٹٌ دصیق کٌ

خیرت ہَ کنلق ضمیق ٓس گسٌُ تہیك قلؾ
ٌُۓ طير لػیق ! اكش شنبن دصیق کٌ
کچي اس طرد اشیر ک ٹٌ ولح شٌـ نَ
کٌینلق نَ جـ شہٌ ہَ نن ِی ٹٌ دصیق کٌ
آٌُ ہَ آح كقُ نن کیسٌ دصیق کٌ
َ َ
رش رش تھراٌُ جٌٌُ ہَ کنبن دصیق کٌ

5552

واہلل

جٌف نلغي کس کٌٌُ سر دصیق
ک ٹٌ جٌّ ٹٌ نن تھٌ کلتٍ شّنن دصیق کٌ

ّ
اُؾ ْجٌ ق ٹذ جٌنَ میك کہتٌ تھٌ طير سَ
اب نل رکھٌ رً سر میرً ٌٌُُ دصیق کٌ
*****
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2244 Audio

.8

م
اؽ رھلـ ػٌ ىشٌ ہَ كضـ کَ خٌۓ میك

2243 Audio

.9

َ
اؽ ن ظر اؽ ن ظر اؽ ن ظر جٌ ہیئ

2333 Audio

َ ْدص یـ سعٌرت کٌ جل ہف ہل
اً رؿ ْسھ

2243 Audio

.1

ْ
 .4اكا ٌفقو ان هچصٔ رسپاال  ،مچکے ےھچ اھٌل ِو ر ِ رسا

.11

 .11اے رب زو ٌفقو ػٕ ين لول ثلاء نصےج

.12

ُ
اً شذ پنجتق تف خًهت شہل

2223 Audio

2233 Audio
2232 Audio

2234

.13

م
ض
ك
ـ دیػ ریك مللٍ و یٌشؽ ہل
اً ر یذٌُ

2233 Audio

.14

اً دیػ الہذي ٌُ ق یٌهت شہل تف

2233 Audio

.15

اً ظو عٌلٍ قذش ہف آة ٓس قرٌُف ہیك

2233 Audio

.16

اً کٌش نن مٌؿ ت و یٌ رکھٌئٍ رً

2232 Audio

.17

اً مللٍ اُؾ ن ظر كذا ہَ ہر لٍ ٓس

2233 Audio

.18

اً مللٍ تیري اؽ ٕگٌم کسـ نَ

2233 Audio

 .19اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی

2233 Audio

.21

م
اً مللٍ كضـ عٌلٍ قذش ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك 2232 Audio

ْ
 .21اے ٌؤٌْںی اهلل ين اایت دًھكو

.22

اً میرً آقٌ  ،اً میرً سرکٌش

2233 Audio
2233 Audio

-----ب-----

.23

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق

2233 Audio

.24

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي مللٍ نن جہٌق میك

2233 Audio

.25

ٓسہٌف الذیق کَ جٌئٍ شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

2232 Audio

2233

 .26جصھاف اىسٍَ ان جاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

2233 Audio

.27

ٓسہٌف ریك کٍ سکس یلق دیػ الہذي کسً

2233 Audio

.28

ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ

2433 Audio

 .29جصھاف دٍں ان ىًو ےھچ
ْ
 .31جصھاف دٍں ان دىرب ا ٌوىل ٌفقو ےھچ

2432 Audio
2432 Audio

.31

ٔس اُؾ رعٌء خٌـ ك زحر اكش ک یٌ کہلق

2433 Audio

.32

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

2323 Audio

م
ب
كضـ جذا ٌٌُُ مللٍ كضـ

2433 Audio

.33

هبص يلَست ظالگ پاكرسٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
ِ .34

2433 Audio

-----ت-----

.35

ٌُ رشر ٌُقٍ شہل خٌم دیػ الہذي

2433 Audio

.36

ْسي خٌ ّ یذا ہل کہٌق اُؾ ہزاشكق کَ پنح

2434 Audio

َ ہ یك
ْسي ؼَ ہف رؿ لگٌنَ ِیٹھ

2433 Audio

.37
.38

َ ہیك
َ حب ظو ْحر ك ٓس ریکھئ
ْسھ

2433 Audio

2233

.39

َ ہیك جل ن ظر کسـ ؼَ
ب قذٓس ُذؿ ر پئ

2433 Audio

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل

2232 Audio

ْ

 .41متاري ا هشٓؼاھي ٌحارؾ ھتاجو ديوة ےن

2433 Audio

.41

م
ض
ک
ی
ك
َگٍ ع طٌٌُ رش ظو ـ نن آ کس یل ر ھم
ت مہتك پنجتق کٍ مل

.43

یل امٌـ کٌ م ظہر ہَ

2433 Audio

یل اس طرد آیکھمق میك میري فمٌۓ

2423 Audio

.45

یل أسٌ ضمع ىح قـ ہَ قذاء ہَ رس نن ٓسكانَ

2422 Audio

.46

یل یلش کٌ ق یلى ہَ یل یلش کٌ کعبن ہَ

2424 Audio

.47

یل ہٌ جلاب ك خ یٌلل میك شہَ سرکٌش ک یٌ کہ یٌ

2423 Audio

تیرا ر یذا ہل بھر كم اكش ؽئٌ ؼَ رؿ لگٌۓ کیلق

2423 Audio

تیرً رُذاش کل ہر كقت ىچل یٌ ہَ نن رؿ

2423 Audio

َ
تیرً شرسٌش ؼَ اً یلش یلش پنجتق ٕکل

2422 Audio

تیرً عسؽ کٌ نن جل جٌـ ہَ

2423 Audio

ّ
ابغ ِاٌاـ اىضٌاف ان لگ الىٕ ھچو
 .42متںی ِ

.44

.48
.49
.51
.51

2432 Audio
2433 Audio

2233

.52
.53
.54
.55

َ
تیرً یلش کٌ جللم اً مللٍ ہف ریکھی یگ

2423 Audio

َ کٌ اہتمٌـ کسً
تیرً ص قٌت جل لکھئ

2443 Audio

تیري و یًر ہَ مللٍ جلػٌ ؼَ جھمـ شہَ ہیك ہف

2444 Audio

َ
تیري ن ظر کسـ کٍ ع طٌء جٌ ہیئ

2443 Audio

-----ة-----

 .56پسھارس اے ٌوىل ٌںی ُُْوں چبھاؤں

2443 Audio

ُ
ٓسرم سشا ابھٌ رً جہرم سشا ّ یٌ رً

2433 Audio

.58

بھً بھمى چمق ریکھٌ

2433 Audio

.59

جؿ جؿ جیل اً سرکٌش مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ

2432 Audio

جمٌؿ مٌم کل ظو ً مہر کل یلش جٌكـ

2433 Audio

جمٌؿ ٌصطفٌ کل رُکي جًؿ يرٕضٌ کل رُکي

2433 Audio

جبت کٍ حقیقت ہَ سرکٌش تیرا رامق

2433 Audio

 .63جْد ِو لگضار ےھچ نوثص ين اهنار ےھچ

2433 Audio

.57

-----ح-----

.61
.61
.62

2233

.64

جل تیري رُذ ہل جٌنَ اً دیػ الذیق ملىٌُ

2432 Audio

.65

َ اپئٌ ُلکلق ؼَ تیري زضرن میك آنَ ہیك
جل جل ک

2433 Audio

.66

جل ؽئٌ سکس تیري قلب ك جٌق ہلا شكطق

2433 Audio

.67
.68
.69

َ
جل آۓ ٌُـ آۓ ضٌُق نن میري ضٌُق مہک
ُ
م
جل دمحم كضـ ٕکٌشا کسًاس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً
َ جذا ُؾ
جل نن تہنچٌنَ یل تہنص

ْ
ّ
 .71ھجاككےنی ا پُؼاين مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ

2433 Audio
2432 Audio
2433 Audio
2433 Audio

جھممَ شً جھممَ خٌشا عٌلف جھممَ

2433 Audio

 .72جَؤس ٌںی ا هجاف ٌا ٌوىل ان ظاـھت ٌا

2432 Audio

.71

ْ

-----خ-----

.73

چمق شكۓ و یٌشؽ نن شہَ ظو کَ تہٌش

ْ
ّ
 .74ےھچ ا ظَف اهلسی لُة ين ُ ُِؼاين مسجٗو

2433 Audio
2433 Audio

-----د-----

.75

رسق آ کٌ اً م كضـ عہیسٌم ن ظر نن ہ یٌنَ کل رّ یٌ ہَ ہ کلم
ٕ

2333 Audio

2223

.76
.77

َ
رسق گلسك مٌم ٌُّ یذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ
ح
قیفٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ گیئٌ

2333 Audio
2332 Audio

-----ذ-----

.78
.79

َ تیرً رّ یٌ کَ ذصانَ کسي بھٌ تہتك 2333 Audio
جٌؽ قذـ کَ آ گئ
جذا نَ ْسھکل رعٌیل میك عٌلٍ قذش ک یٌ

2332 Audio

-----ر-----

 .81دايع ےھچ اهلل ان ےن دٍَ ان ظيماف ےھچ

.81

راعٌ دیػ الہذي ہَ نن ىچکف ب قتك

.83

رعلت کٌ ٌُغ مللٍ سر ؾیز ٌُضم ٓس ہَ

ُ
ُ
 .82دياة اىعرت ان كارث ٌفقو فيم ان كحماں
 .84دعىح ّب ككيشِ

ٍب رهُطىٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس

رؿ میك ہیك ہر آق تہٌ النچٌء

2334 Audio
2333 Audio
2333 Audio
2332 Audio
2333 Audio
2323 Audio

.85

م
رـ كضـ کٍ ضىبت کٌ خذا بھرنَ ہیك

2323 Audio

.86

رُذاش دمحم ہل اػٌ آشضك میك ہَ

2322 Audio

2223

.87

ُ
ک
َ
َ ہف جل شذ راعٌ راكش ٕ ل
ری ک ھ ئ

2323 Audio

.88

ریق ك رّ یٌ میرً زضلش ؼَ ہَ

2323 Audio

-----ش-----

.89

شکھ یٌ یل ہمتك ٌُقٍ مللٍ ٌُ عير تیرً ریلایلق میك

2323 Audio

-----س-----

.91
.91

َ كاحب ہَ یل ًسچذ اععف ہَ
زچذم ْسھ

2322 Audio

دیػ الہذي ْ ھکل جٌم ك جًلت و یٌشؽ و یٌشؽ میالد 334/33

2324 Audio

میالد 333/32

2323 Audio

س

.92

دیػ الہذي کٍ نن و یًر ؼَ ہَ خٌرمٌئٍ

.94

دیػ الہذي عہٌ جل ہَ صمشت قرآف کٍ

ّ
ُ
 .93ظَف اهلسی دياة ٌا ىة اىحاب ےھچ

2343 Audio
2343 Audio

 .95ظَف اهلسی ٌفقو رساان جحاب ےھچ
ظَف اهلسل ٌوىل ين ُخة دؿ ٌا كظاكي ىو

2343 Audio

 .97ظَف اهلسی ٌوالان كرظو رھو حصد ٌا

2343 Audio

.96

.98

م
ض
ك
ـ ّ یؾ ٌُـ
دیػ ریك عٌلٍ قذش مللٍ

2344 Audio

2333 Audio

2223

 .99ظَف دٍں ظَّسان اخعاں متارا ےھچ ھگْا

2332 Audio

-----ش-----

.111
.111

عہٌ دیػ ریك کٍ ّ یٌء کسنَ کسنَ
ذب قذش کٌ

آح ملللر آٌُ

2333 Audio
2333 Audio

ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
 .112ذب و یًر عٌلٍ قذش آئٍ لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ

2333 Audio

.113

َ
َ جلئ
َ جلئ
خٌم دیػ الہذي اس جہٌق ؼَ تیرً ٓسچف ُل

2333 Audio

.114

خٌم دیػ الہذي تیرً رـ ؼَ

2333 Audio

.115

خکس کس اہلل کٌ اً جٌف یل

2333 Audio

.116

ظو ریك کَ ملل یذ ؼَ رؿ خٌرمٌق

.117
.118

ہَ(و یًر )117/74

2333 Audio

ُ
ج
ظو دیػ الذیق آقٌ نن ًلت فحر کسئٍ ہَ

2332 Audio

ظو کلنتق ؼَ رّ یٌ تہتك مٌٕگٌ کسنَ

2333 Audio

 .119ػٕ ٌفقو ػا ِٔ دٍں زو جصھاف دٍں ان الؿ ےھچ

2333 Audio

-----ع-----

.111

عجب ٌُضگٍ آح گلصاش میك ہَ

2333 Audio

2222

.111

م
ض
ك
ـ ہی ك
عجب مللٍ دمحم ہیك عجب مللٍ

2334 Audio

.112

َ
عسؽ کٍ آراب آٌُ جٌ ہیئ

2333 Audio

دار ّ
 .113يايل كسر ين ػاف ھتي ُ
اىعالـ ٌا

2333 Audio

-----ؼ-----

.114
.115

قرٌُف قرٌُف قرٌُف ہف

2333 Audio

َ ٔسٌٌُ ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ
قذـ میك ا پئ

2334 Audio

-----ؽ-----

.116

ُکلٍ ش قٌء ہَ دیػ ریك ٔس اُؾ رـ تیري

2333 Audio

.117

کہو کَ لی یؾ تیرً ىلؿ نن ٓشکس آلق

2333 Audio

-----ؾ-----

.118
.119
.121

گـ ٌُغ اشـ ْخ یـ کسـ خٌم دیػ الہذي يرخ یٌ
گ

لسق کلنتق میك گلسك ہمٌشا اُؾ ہَ

گ
لسق نن دیػ ریق کٌ جبت ؼَ کف تہتك

2333 Audio
2332 Audio
2333 Audio

2222

-----ؿ-----

 .121الھكو جاں يس فساء ھتيئ جاؤں
َ
َ
ّ
ّ
 .122ىحِػَم ای دايع اهلل  ،ىحِػَم ای دايع اهلل

ی
ك َیا َدا ِع َي اهلل لَ َّب ْی َ
 .123لَ َّب ْی َ
ك َدا ِع َي الْ ُح َس ْ َ
َ
ُ
حبص الً ےھچ
ان
يمل
ين
ىس
.124
ِ

2333 Audio
2333 Audio
2333 Audio
2332 Audio

-----ـ-----

.125

مٌّ یذ ع یذ لبب کَ ہلق نغمن ضاش میك

2333 Audio

.126

َ
َ جذا ش کھ
دمحم کٌ ٔشر ٌُقٍ جذا ش کھ

2333 Audio

.127

دمحم کَ ّ یٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ

2323 Audio

م
ًشرات مللذ دمحم كضـ عٌلف ٓس ہَ جھٌئٍ

2323 Audio

م ظہر ایلاش تیرً جٌق قذاء

2322 Audio

مغملش تیري رُذ ؼَ حب میرا جلاب ہل

2324 Audio

ّ
ٌ .131فقو ےھچ پرس ٌوىل جصٖاف اىسٍَ ان جاين

2323 Audio

.128
.129
.131

.132

م
ض
س
ْ
ك
َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ـ دیػ ریك آقٌ ھ

2323 Audio

2224

ٌ .133فقو ػٕ ٌفقو ےھچ

.134
.135
.136
.137

2323 Audio

م
َ ہی ك
كضـ عہٌ کٌ کسـ ریکھئ

2324 Audio

ٌُ كلٍ

2323 Audio

م

كضـ عہٌ ٌُ كلٍ

م
ض
ك
ـ خٌم کٍ ن ظر کسـ ہل

2323 Audio

م
كضـ کٍ ن ظر کسـ جٌہتیك ہیك

2343

م
م
م
كضـ كضـ ہمٌشً كضـ

2343 Audio

م
ض
ہ
ك
ـ ہمٌشً متك جٌق ؼَ ّ یٌشً

2342 Audio

مبت کسك ع یٌّت اؽ ن ظرم ٔس عسـ کٌ

2344 Audio

َ ّ یٌ للق ْسي ؼَ ہٌ رؿ لگٌ للق
مللٍ ْسھ

2343 Audio

مللٍ ت مہٌشً جہرً کٍ حب رُذ ہلئٍ ہَ

2333 Audio

.143

َ ہف
مللٍ ؼَ عق یذت کٌ اظہٌش کس ّ یگ

2332 Audio

.144

مللٍ عٌلٍ قذش ہل ٕگٌم کسـ

2334 Audio

.138
.139
.141
.141
.142

.145
.146

م
مللٍ دمحم ہل تف کو مللٍ كضـ ہل تف

2333 Audio

م
ض
ك
ـ کٍ شب طمؿ ب قٌء کسٌُ
ملىٌُ

2333 Audio

2223

.147
.148
.149
.151
.151
.152

مؤمیلق شكض ك خٌـ ك زحر مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
میري ٔسینخ شكضانن ہَ دیػ الذیق ملىٌُ

2332 Audio

میرً سرکٌش تیري ًُ للق

2334 Audio

َ ہیك
میرً مللٍ یل ضمٌنَ کٍ قکس ش کھئ

2333 Audio

َ
میرً مللٍ تیري اؽ ن ظر جٌ ہیئ

2333 Audio

میرً مللٍ کٍ و یًر آئٍ و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ

2333 Audio

م
ض
ك
ـ
میرً مللٍ

2333 Audio

کٍ ٌُشي ؼَ ہَ عزت سعٌرت ہمٌشي

ٌَ .153ال ِد ظَف دٍَ ےھچ فصخد ٌا ٌؤٌْنی ےھچ
.154

و یًر مللٍ عقیؼ الیمق ہَمللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

ٌ .155ںی ےنمت حمحد نصزو رھُط

.156

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

ٌ .157ںی ظَف اهلسی پص ھچوں ؾسےق ےن كاري

.158

میك قذاء میك قذاء میك قذاء

2333 Audio

2333 Audio
2333 Audio
2332 Audio
2333 Audio
2333 Audio
2333 Audio

2223

-----ف-----

ِّ .159صايل ػاف ان جيؤ ٌفقو ھی ِدھكاای ےھچ
ِ .161وص ِوص ِوص

.161
.162

2332 Audio
2333 Audio

ن ظر ہل ن ظر ہل ن ظر ہل ن ظر ہل

2334 Audio

َ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
نغمیل میك ُلئ

2333 Audio

-----ه-----

ٖ .163شا اىفیت ظَف اهلسی

.164

2333 Audio

ہر رـ شہَ یگہ یٌق كم سك الچًؿ تیرا

2334 Audio

.165

ہزاشكق طب کَ ٔسخلق ؼَ تیرا رُذاش اجھٌ ہَ

2333 Audio

.166

ہف تیرً عسؽ میك سر خٌش شہَ اجھٌ ہَ

2333 Audio

.167

ہف رؿ جل اگس ْسي ؼَ لگٌۓ یل ک یٌ عجب

2333 Audio

.168
.169
.171

َ
َ پئ
پئ
َ ہیك تیرً م طٌہر
ہ ف ری ک ھ ئ

2332 Audio

ہف کسنَ ہیك اس خٌم کَ خٌنن میك ٔشر بھ یر

2333 Audio

م
ض
ی
ی
ِ
ك
َ
ہف ٌُـ ـ لَ کس ہر کٌـ کل کس جٌ گ

2333 Audio

2223

-----ك-----

.171

كشر دیػ الہذي کٌ کسٌُ ہلق

.172

َ میك
كىء ہَ دیػ ریك مللٍ کٍ میرً دیئ

.173

كم ٌُـ آح جل رّ یٌ میك معتیر ہَ تہت

2323 Audio
2323
2322 Audio

-------ي-------

.174
.175
.176
.177
.178
.179

ٌُ شّ یٌ زضلش معلٍ جہٌق شہَ

2324 Audio

نن ٌُح ك ْجت ٔسیئٌ نن قٌطمٌ رشٌُش

2323 Audio

م
نن راعٌ كضـ دمحم کو راعٌ

2323 Audio

نن دیػ الہذي ظو جہٌق بھٌ شہَ

2322 Audio

نن مٌؿ ك رسف ہَ ک یٌ چیز رؿ بھٌ یل ت مہٌشا ہَ

2324 Audio

م
یلق كضـ دیػ ریك کَ ركش کٌ آعٌض ہَ

2323 Audio

2223

اس ضمع ہذي کٌ جل ہل جٌٌُ ہَ ٓسكانن

اس ضمع ہذي کٌ جل ہل جٌٌُ ہَ ٓسكانن

ُ
مـ جٌٌُ ہَ جبت کٌ اس زدص کل ٓسكانن

ُ
ُ
اس خٌم کٍ القت کٍ شہ یٌ ہلق خذا رھق میك

میك ئٍ کَ ضىبت کٌ شہ یٌ ہلق میك ًس یٌنن
راٌُق ہلق مگس میرً مللٍ کٍ ضىبت میك

ریلانن ہلق ل یکق میك ہرگص تہتك ریلانن

میك ّ یذگٍ کسٌُ ہلق اس گھر میك جذاكُذ کٍ
نن ق یلو ك کعبن ہَ اكش ہَ تہتك شب جٌنن
اطماش

ُبزرُُُ گٌنن

ال طٌػ
اىلاؿ

شجتمٌنن
حکتمٌنن

اهعٌؿ

کسیمٌنن

کق کہو کَ ہزاشكق کل کس رّ یٌ ہَ ضُذم نن
رکھًٌُ ہَ عٌلف میك

اعچٌض ًسنچٌنن

2223

ک یٌ خٌف ك جًلت ہَ دیػ الہذي مللٍ کٍ
ہَ

م ظہر

شٌُئٍ

ؽنچٌنن

ؽنچٌنن

نن ؾیر ہَ ٓصراق کٌ لسضاٌُ ہَ اعذا کل
حب ضكش رکھٌٌُ ہَ و یذاف میك يررانن
اس شچهت شجمٌق کٍ اس ددّتُ ُصبحاں کٍ
گ
لسق میك ّ یٌ

جلاق ہَ ہر ْچلت َصبْحاہن

اً خٌقٍ کلٓس اً سر کٌش امٌمٌ ٔس
ٌُکیزم سرایلق ؼَ بھر رً میرا پتمٌنن
لَ لَ کَ ًُ ظو کٍ و یًر کٍ قرحت میك
گ
خ یٌت کَ لسق میك ذب جلش ہَ قرجٌنن
اس ٌٍُّ طبب کٍ اس طٌہر اظہر کٍ

عٌلف میك ہر اُؾ رؿ میك ٔسینخ ہَ شكضانن

ٓسہٌف ریك مللٍ ؼَ ظو دیػ ہذي مللٍ
ُ
رعلت کَ كذػ اُذش ّ یذا ہل ا رش رانن

2223

ؔئٍ کٍ ّ یٌ کل اً ملىٌُ
اس ع یذ یمٌ
ٔس ٌُش لگٌ رّ یٌ ہَ عرض عًمٌنن
*****

2223

ملىٌُ

م
ض
ك
ـ

ضُذم ٌُر
م

كضـ

ضُذم ٌُر

م
ض
ك
ـ

ضُذم ٌُر

اظہٌش عق یذت کس کَ کہل

ملىٌُ

مللٍ کٍ ضىبت کس کَ کہل

ملىٌُ

نن ٕص جلٍ نن مللٍ ہَ

ٌٍُّ علٍ نن مللٍ ہَ

اقراش كىّت کس کَ کہل

ملىٌُ

م
ض
ك
ـ

ّ
ُؔ ُ
کُ
اُُنیُُُُُُُُُُُواہللُُُُُُُُ اذ ّب َ َ

ٓسہٌف ہذي اكش دیػ ہذي
م

كضـ

ضُذم ٌُر

مللٍ کٍ ضٌُشت کس کَ کہل

ملىٌُ

ٓسہٌف ہذي کٍ صلشت ہَ

اُکٍ ہٌ یلشي ر یٌہت ہَ
م

ضُذم ٌُر

تف بقش نن صلشت کس کَ کہل

ملىٌُ

نن مللٍ ہَ قرر ك كاجذ

آقٌؼ ك ابقس ہَ خٌہذ

اقراش عہٌرت کس کَ کہل

ملىٌُ

م

كضـ

كضـ

ضُذم ٌُر

ضُذم ٌُر

2222

جل اف کٌ ىچٌلػ كم ھٌلؾ

كم گيراہیلق میك خٌلؾ

تف اف ؼَ ٓساءت کس کَ کہل

ملىٌُ

كضـ

َ تہت
ٓسہٌف ہذي جلش ہل ُگ

َ تہت
مللٍ کٍ ش قٌعت لل ُگ

م

م

كضـ

اجًص ؼَ پبت کس کَ کہل

ملىٌُ

تف اُکٍ اساف جؼ طق کس

ُلَ َُبّ ُب ْک ُیا دایعُ اہلل
م

كضـ

ضُذم ٌُر

ضُذم ٌُر
کہو کس

آعٌض ع یٌرت کس کَ کہل

ملىٌُ

نن مللٍ شب کٍ آّت ہَ

قرآف میك قذش کٍ صمشت ہَ

قرآق کٍ ًُكت کس کہل

ملىٌُ

م
ض
ك
ـ

تف علف ك عمـ اكش عرقٌق کٍ

َ عق یذً  ،ایمٌق کٍ
تف ا پ ئ

ٌضبلط عمٌشت کس کَ کہل

ضُذم ٌُر

ملىٌُ

م
ض
ك
ـ

ضُذم ٌُر

ضُذم ٌُر

2222

جؼ اُکٍ اطٌعت کسٌُ ہَ

َ ہيرام بھرٌُ ہَ
ج ؼ ا ُک
م

عرقٌف حقیقت کس کَ کہل

ملىٌُ

قرٌُف ہل اّ یٌ یق مق رھق

َ ظو ہل جللم قگق
گھر ا پئ
م
كضـ ضُذم ٌُر
ملىٌُ

نَ عزش عزاء کٍ ىچلس میك

یل

کَ آٌُ

تف اخکل قرٕضت کس کَ کہل

ملىٌُ

آل اً ضىیلق عزـ کسیك
ُ
ٔس آح ؼَ اھبت کس کَ کہل

عشرن میك
ملىٌُ

اٌُـ عزاء کٌ نن می قٌت
ُ
اذسي کٍ ٕضٌعت کس کَ کہل

كاللو ہمتك ْخسیگٌ ْچٌت
م
ض
ك
ـ ضُذم ٌُر
ملىٌُ

مللٍ کٍ ن یٌقت کس کَ کہل

9

كضـ

شكض ىحرـ
م

م

كضـ

ضُذم ٌُر

ضُذم ٌُر

َ
جٌور ہلِی یگ
كضـ

ضُذم ٌُر

2224

كٌمق ہَ ہمٌشي شكضي کَ

آل نن رسیئٌ راعٌ ؼَ
م

ْدص یـ سعٌرت کس کَ کہل

ملىٌُ

م
ض
ك
ن
ـ اُؾ ظر
اً مللٍ

َ مللٍ
کس رْجیئ
م
كضـ ضُذم ٌُر
ملىٌُ

یلق عرض ش قٌعت کس کَ کہل
م
ض
ك
ـ مللٍ خذا
ہل ٌُقٍ

كضـ

ضُذم ٌُر
تہر كش

تف خٌـ ك زحر ٔس اُؾ رعٌء
م

كضـ

نن شكد ع یٌرت کس کَ کہل

ملىٌُ

جذاـ میك اض ارسٌف ك کسـ

َ خٌم عٌلف
ؔ جل گ ئ
خٌکس
م
ض
ك
ـ ضُذم ٌُر
ملىٌُ

یل خٌم کٍ جذهت کس کَ کہل

*****

ضُذم ٌُر

2223

اگس رؿ میك ضىبت ہل ن ظر آٌُ وركشي ہَ

اگس رؿ میك ىضبت ہل ن ظر آٌُ وركشي ہَ
قذاء ہلنَ کٌ جزنن و یـ ٓسكانن وركشي ہَ
وركشي نن یل ٌُلکـ ہَ کو رؿ میك ہل كىء تیري
مگس نن اپئٌ ٔسللق ُؾ بھٌ تہنچٌٌُ وركشي ہَ
َ لٍ ؼَ اكش رُذاش کسكا رً
تہٌق ٔس ٌُـ ٕکل
خلیقو اف ٕگٌہلق کل نن ضىسھٌٌُ وركشي ہَ
َ رش ُللاپیل آقٌ
ہل جٌہَ کسي بھٌ ل یکق ا پئ
ہر اؽ رؿ میك تہٌ اوراش ط قًنن وركشي ہَ
تیري جٌہت کَ آگَ آۓ گس سائٍ ٓسٔسٌئٍ
َ كقت میك جلر ؼَ ہٌ ُکساٌُ وركشي ہَ
یل ا ٔس
م
َ حب كضـ خٌم کٌ ہف جٌـ بھر بھر کَ
ِیئ
سركش عسؽ کَ جٌطر نن تہمٌٌُ وركشي ہَ

2223

ْحرنن ہٌ تہتك رسکل سركش عسؽ کٌ مللٍ
ُ
اؼَ اؽ ٌُش زضرت میك تیري ىٌُ وركشي ہَ
ُ
ہمتك اس نَ چیر ؼَ ورػ اّ یٌ ہٌ یل کہ یٌ ہَ
م

كضـ خٌم جؼ ہَ ٔس كہیك جٌٌُ وركشي ہَ

تیري زضرت میك آپیگٌ یل جلر ہٌ جٌف جٌپیگٌ
کہٌق ؼَ ْح ٕکل یٌ ہَ کہٌق آٌُ وركشي ہَ
اً شب دیػ الہذي سركش شہَ ٌُقٍ ہزاشكق خٌؿ
رعٌء نَ خٌخبن لٍ ٓس نن آ جٌٌُ وركشي ہَ
َ خٌکس ّ یٌٌُ دیػ ریك سركش نَ اً قٌور
ْسھ
َ صمي بھٌ اكش کسي ٌٌُُ وركشي ہَ
بھً ا خک
*****

2223

ْ
اكا ٌفقو ان هچصٔ رسپاال  ،مچکے ےھچ اھٌل ِو ر ِ رسا
ْ
اكا ٌفقو ان هچصٔ رسپاال  ،مچکے ےھچ اھٌل ِو ر ِ رسا
ْ
اكے ِوص اھٌل جصھاف دٍں  ،ثوايج ؾاخة دايع اهلسی
کَسك يْاٍذ

كسر ين راےت جامنای ھی ػٕ  ،انـ ٌفقو
دظشزك ظاےھت ظَف دٍں َجس ھی  ،يايل كسر اےنھ کَسا ظسا
َجس ان ِاػارة ِخکٍَد اھْا  ،فقو ان اكپص کَسم دالىد
ُ َّ
ِظيک اىْؽ ٌا اےنھ پِریسسي  ،دًسم ظة ےن خق ين ؾسا
ُ
يق يومی پص
ر ِ

ِؼوس منا  ،کَسم

اھين

ابكا

ھی

َ
ُ
محمود ھتاےس ريق ٌا ھی  ،اھوي ظْاكي اذاں ين ُِساء

2223

ُ ٌّ
غص اىؼؤسں ان فْون ےھچ خاؾو ٌ ،ا ِق ِخرب ےھچ ٌوىل ٌفقو
كاخس ين الےگ ےھچ اےنھ مسذ  ،ےھچ ظُْکڑس اِعاِو ٌا ُجسا
ْ
اكي جْودك

ْ
اهلل اھين ایري ٌ ،ا ٌوىل ظَف دٍں اكا

جحد ين كالى سيوار يس  ،زٍص کصے ےھچ ظالگ ِيساء
ْ
ّ
اكے حمحِػںی دَُا ان کوان کوان  ،يس ىَوا ظَف دٍں ٌوىل
َ
َ
ُ
ُ
ًٌيط اىػٍین ان اىماؼ ين ِ ،وصة رخٍََد ين ُسا
ْ
ػریٍں پڑھي ےن ؾيوات کصےج  ،ھص اں دياء حصذ ين كرص ٌا
ابيق رےھ ٌوالان ٌفقو ٌ ،ؤٌَ ان درٌَاں لول اىػٍَسی
*****

2243

آقٌ مللٍ اً جٌف جہٌق تف کعبن و رؿ تف ق یلو و جٌم
آقٌ مللٍ اً جٌف جہٌق تف کعبن و رؿ تف ق یلو و جٌم
ُ
ُ
َ القت ظو ؼَ ًست ہَ ہف  ّ ٌُ ،یذ عہذ الست ہیك ہف
مئ
آقٌ مللٍ اً جٌف جہٌق اً دیػ ہذي شچهت شجمٌق
تف کعبن و رؿ تف ق یلو و جٌم

ہَ ظو کٍ ٕگٌم کسـ خٌكف  ،سر ؾیز ہلا ایمٌق کٌ چمق
ہر گلظو و شكد مؤمق ہَ گلصاش حب عقیؼ ت مق
مؤمق ظو کٌ رـ بھرنَ ہیك اكش خکس کَ زچذً کسنَ ہیك
َ ہیك دبلشنَ ہیك
َ ٓش ھئ
ذب خٌنن و لطػ مللٍ میكُ ،لئ
نن رعلت جؼ کٍ ٔسئٌ ہَ  ،چیر ك ٓسکت بھر یلش تہٌق
قرآق ہیك ذساغ یلش تہٌق  ،ہر مؤمق ہَ ًشركش تہٌق
آقٌ مللٍ تف جٌف جہٌق تف کعبن و رؿ تف ق یلو و جٌم

2243

ع
ی
ر
ل
نن جٌمعن ظو کٌ ْحر کسـ  ،خٌشً مل کٌ ہَ گف
ت ىخ یذ ظہلش کٌ دیػ ہذي  ،نَ لہراٌُ ہَ نن ٓسچف
ہَ اضف جللص

نعمٌئٍ  ،فیض

ؾیراضي کسمٌئٍ

َ  ،ہَ ع طٌ و دیفٌ ٓسہٌئٍ
اكش قٌطمٌ علف ك ارب ا خک
َ ْسھٌۓ ہیك  ،یلشػ نَ اْدف یلشائٍ
آ ُگق میك ا خک
اكش طمش مہذ الصہراء ؼَ  ،ري ظو نَ اساف قرآئٍ
آقٌ مللٍ تف جٌف جہٌق تف کعبن و رؿ تف ق یلو و جٌم

نن علف ك ہیر کٌ گہلاشم  ،نن كذؼ ك ص قٌء کٌ ىحزف ہَ
ٔ
َ ٓ ،س امق خکلف سیمق ہَ
نن طٌھر و ىہلئٍ کَ لیئ
مغملش

ُذاۓ علف

آؿ دمحم ؼَ نن ات مق ہَ

جلدبلۓ كقٌء اس جلاب میك ہَ  ،نن قرركػٌ خ یذف یق ہَ
ہَ ضًس رعٌن

م

كضـ کٍ کسیل ؼَ شكطق ِیسٌئٍ

َ گھر کٍ رشٌُئٍ
كذ ٌُعث فحر ك ٌُض اس  ،ہَ آ ُک
آقٌ مللٍ تف جٌف جہٌق تف کعبن و رؿ تف ق یلو و جٌم

2243

نن خٌشا كشنن و فیض اضؿ  ،ہَ ب قٌ و عٌلٍ قذش کٌ بھـ
ہَ جق کٍ رعٌل ؼَ جٌكـ  ،مؤمق کل ذصانن و چیر کـ
َ رؿ ؼَ
ہف ظو کَ عًـ ؽٹھٌ مـ کَ  ،نن خکس ظو زص
م
ت
ىح ظمظ ہسئٌ بھـ ؼَ خذا  ،ہَ لطػ ٕگٌم كضـ ؼَ
ُ
ع
خ
ن
ی
ی
ی
ی
ِ
ِ
ٹ
َ
َ  ،اكش کس کَ متك گٌ گ
ہف عہذ الست پ ھٌ گ

م
َ
قذملق ٓس آقٌ كضـ کَ  ،جذهت ؼَ قذاء ہل جٌِی یگ
ُ
َ
ؔـ ذصاء اخکٍ  ،قرركس ٌُشي میك ٌُِی یگ
اہلل ؼَ خً

٭٭٭٭٭

2242

اْدف تیري جبہت نن قذاء ُلکو يير بھٌ
اْدف تیري جبہت نن قذاء ُلکو يير بھٌ

ُ
ب
كذقَ لٍ ك رُذاق کَ گـ ك خلؾ رشش ھٌ

ہف عضر تیرً ہلنَ ا گس لصیر ك کشري

َ تیرً رشٌُف كم اكش ْجت ٕضر بھٌ
ِیئ

هحرانَ ّ یٌٌُق میك قذـ شْرن ہل گس خٌم
گلصاش

كم َبنُ

ُ
ب
جٌنَ ہل بھر اس میك ت ير ھٌ

ہر علف میك ہر ًق میك ہیك ُک یٌنَ ضمٌق خٌم
ملجلر ہیك ذب جذهت عٌلٍ میك ھیر بھٌ
ہَ ظو کٍ ملاعظ کٌ كم عہرم کو رس آ گَ
نَ قذش ہَ ٌُىلت اكش ٌُچیز گلہر بھٌ

ب
ی
ّ
ق
نُ

لَ اضف و یٌشؽ تیرا گس کلئٍ نن
ُ
ب
ٓس آكً يرار اس کٍ ہل بھر ر هع ورش ھٌ

2242

ٌُشب میرً مللٍ کٍ جللراشي میك ہر رـ
اق یٌؿ ك سعٌرت شہَ اكش فنخ ك طفر بھٌ
ٓسٌُر ہل ٌُمٌؿ ہل ٌُق ُؾ تیرً اعذاء
ُ
ب
ٌُـ اف کٌ جہٌق میك شہَ ٌُقٍ نن آس ھٌ
ہل

خُل ْو

لسٌئٍ کٌ ّ یٌق تیري جہٌق خٌم
کف قذش كہٌق عہذ ہل اكش ؾیر ك خکس بھٌ

ؔ علٍ ٓس
اس رامق ركلت کٌ خذا ع یذ

خٌنن شہَ اكش مہر ك ل طٌقت کٍ ن ظر بھٌ
*****
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اؽ تیرا فیض ہٌ رّ یٌ ہَ سرا سر رانن

اؽ تیرا فیض ہٌ رّ یٌ ہَ سرا سر رانن
خکس كاحب ہَ کو مل یٌ ہَ ٓسآس رانن
اب کہٌق ہیك جبہتك مل یٌ ہل نن ًضکـ رانن
تیرا ارسٌف کو تہنچٌٌُ ہَ گھر گھر رانن
یلق یل شضاؼ نَ كسهت میك لکھٌ ہَ رانن
یل کھًٌُ ہَ ضىبت ؼَ ہمتك ٓس رانن
گس ہیك راٌُ یل ہمتك قذش ہل ہر رانَ کٍ
كٌ نع کیلق کس ہل کو حب رّ یٌ ہل راكش رانن
َ ہَ ٓسکت
آذسي رایل ؼَ شكضي میك مل
ُ
ب
کہ
جھٌصك جبت کٍ ھٌ ًٌُ ہَ كم ہر رانن

ُ
م
ہٌق بقی یٌ ً اؼَ ہر يرض ؼَ ـ جٌنَ ش قٌء

جُق کَ شفرً ؼَ جل شکي لَ كم ضٌُق ٓس رانن

2243

كم تیرً رؿ کٍ جلػٌ ٌُٕگٌ اكش ہلگٌ ُل یذ
ُ
جل ابھٌ لیگٌ اگس جلر کل ُجھکٌ کس رانن
مٌُذن جل کو تیرً رش ؼَ خذا جٌشي ہَ
ٌُ جذا میرا كم یق جٌنَ

م قذش رانن

ٌُ اُذ خٌر شہَ دیػ ریك سركش ہَ رعٌء
اؽ تہٌ رانن ہَ ٔسینخ

کٌ ٓسٓس رانن

ہف تیرً ٌُـ کٍ ٔسینخ کسً دیػ ھذي
اكش ٔسینخ

کٌ

ہل جٌكً میلش

رانن

گس طلب ْسھکل ش قٌء کٍ ہَ یل طُق لَ خٌکس
آذسي رانن ہَ اکسیر ؼَ تہیر رانن
*****
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م
ض
ك
ـ کَ خٌۓ میك
اؽ رھلـ ػٌ ىشٌ ہَ
م
ض
ك
ـ کَ خٌۓ میك
اؽ رھلـ ػٌ ىشٌ ہَ
م
شچهت ٓسس شہٌ ہَ كضـ کَ خٌۓ میك
طٌعت میك سر جھکٌل نن كاحب ہَ مؤمیلق
م
كسهت ُذؿ شہٌ ہَ كضـ کَ خٌۓ میك
ن
ہَ رك جہٌق کٍ غوتیك رامق میك سر ٔشر

م
نن ہٌ یل ضُذگٍ ہَ كضـ کَ خٌۓ میك

ہر رؿ نن ٌُض کسٌُ ہَ جٌہت میك خٌم کٍ
م
ًضکـ میري ُلٍ ہَ كضـ کَ خٌۓ میك
اُکٍ ع یٌپیلق کٌ

کلئٍ بھٌ ُذؿ تہتك

م
ض
ك
ـ کَ خٌۓ میك
جھملٍ بھري ہلئٍ ہَ

َ نن کلئٍ آُکي ابھٌ کس ہمٌشي ضهت
ر یک ھ
م
ض
ك
ـ کَ خٌۓ میك
أسٌ خًمئٌ ہَ

2243

ركش ؾیر میك و یـ يير ہَ عٌلٍ قذش
م
کس چیز کٍ کمٌ ہَ كضـ کَ خٌۓ میك
ہل طمؿ عير خٌم کٍ ٌُ عز ك عٌفبت
ُ
م
ب
ض
ٔس نن كذا ا ھٌ ہَ ك ـ کَ خٌۓ میك
ہَ گسم خٌؿ جلؼ میك آقٌ زضلش کٍ
م
ىچلس زشٌ ہلئٍ ہَ كضـ کَ خٌۓ میك
ؔذش یل ٌُ شہٌ ہَ جل خٌمٌف آذست
خی

م
کیسٌ جلػٌ ملٍ ہَ كضـ کَ خٌۓ میك
*****
Click Here To Download Audio

2243

َ ْدص یـ سعٌرت کٌ جل ہف ہل
اً رؿ ْسھ
َ ْدص یـ سعٌرت کٌ جل ہف ہل
اً رؿ ْسھ
یل آیکھمق ؼَ جـ جلذ جہٌق ظو کَ قذـ ہل
َ اب
َ کَ لیئ
اكش مذد ظو دیػ الہذي لکھئ
ٌُىلت کٌ ہل للد ضيرر کٌ قلف ہل

ُ
َ اس کٌ کو رس زدص کٌ ٌُشك
ک یٌ كصػ لکھ

یلشػ خٌ یل ہل رسق  ،خلتمٌق خٌ رسف ہل
َ مذد كم ظو کٍ
ک یٌ ٌُب ٔشر کٍ جل لکھ
قرآف میك رس زدص کَ اككٌػ شيف ہل
َ للد
ذب جلؼ یل کٌٍّ ہل اكش اقًؽ پئ
اْحر کٍ ر یٌہٌ ہل اكش ازچٌش قلف ہل
یل بھٌ نن نن اٌکٌف ہَ اُؾ بم طو کٌ بم طو
اض رفیر اككٌػ ظو دیػ ریك ضف ہل

2233

نن ُذش فمٌكي میك یل ہَ ىخل کٌ ب كضٌف
اكش آة یل اً دیػ ہذي ُذش اتف ہل

کیلق کس کو نن دّحاجُ

ح
ی
ل
ق
َ خٌم
فٌ کَ یئ
رشٌُش تیرا کعبن ہل  ،ق یلو ہل  ،ذسـ ہل

ہلق آة قذـ شْرن جہٌق ہل كہٌق ملجلر
انعٌـ جذا اكش ذب آقٌت عذـ ہل
َ كہٌق ُؾ
ک یٌ رجـ ہَ اكہٌـ ٔشر تہنص
ہمّتُُُکٌ عہیسٌم کَ رس جٌ نن قذـ ہل

پتمٌش کل گس آب كصلء ظو کٌ ہل ممکق
ُ
قٍ الومش ش قٌ اس کل ہل اكش ر هع الف ہل
طٌہر میك اگس آة ہل أسٌف نن ل یکق
ہر علف میك عًـ ہل اكش قذػٌ ؽیف ہل
ہل تہیبت ع یذ و یٌشؽ ت مہتك مللٍ
اكش طمؿ ب قٌ آة کٍ ٌُ جٌم ك رسف ہل

2233

َ
ہَ ْدف سعٌرت میك نن ٌُتیر جل ر یکھ
ُ
م
اس کل کلئٍ ہملـ یل ٔس ر هع كم ہف ہل
ؔ علٍ
ہَ ع یذ

کٍ نن ت و یٌ

کو ہنیشو

جٌشي تیرا اب ىسي نن خذا لضـ ك کسـ ہل
٭٭٭٭٭

2233

اے رب زو ٌفقو ػٕ ين لول ثلاء نصےج
اے رب زو ٌفقو ػٕ ين لول ثلاء نصےج
ِجو ابب خفاهد ان ھی ػٕ ےن يماء نصےج

ّ
ّ
لُة ين جتًل يس خمؿوص نصا نصےج

لُة يس ػفاء ھَ ھی ٌوىل ين ىِلاء نصےج

ٌوالان دمحم ػٕ ان ِييٍي ِاانء نصےج

ھی ِييٍي ِاانء ےن رب نوثص يس رھصا نصےج
ّ
ػاٌو اھين ٌصيض ٌا لُة ين رفاء نصےج
لَّخَد ديوة ين ھی ػٕ يس هباء نصےج

اِوار يس اھْا زو ھص ِفط ين ِجال نصےج

ھی ػٕ ان كظَيد يس رب دكر تالء نصےج

َ
ياىً ٌا ھی ٌوىل ين ٌؼٗور ثْاء نصےج
َ
زو فوؽ ّ
اىعٌلء اھْا رٍَد ين يال نصےج

2232

َ
ياىً ٌا جيْس ھی ػٕ يس خق ان ىِواء نصےج

ٌقحوط ھی ٌوىل يس ُلك خق ين تِْاء نصےج

َدٌوا ٌا ِھساًد ان ھی ػٕ ين ثْاء نصےج

ْ
تامیري ٌا ٌصمح ھی اكا ين ػفاء نصےج
ْ
جصھاف دٍں ٌوىل ين اُھكوں ين ِفَاء نصےج
َ
اكٌو زو ھی ٌوىل ين راخد ےن ھْاء نصےج
ّ
َ
ھی ػأ ان دمشَ ےن ِذىد يس فْاء نصےج
خن ٌا زو ُحم ِّيب ان فصدكيس فِْاء نصےج
ْ
َ
ػریٍں ھص اف دياء نصےج
ؾيوات پڑيه ؔ
اے رب زو ٌفقو ػٕ ين لول ثلاء نصےج
*****
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ُ
اً شذ پنجتق تف خًهت شہل
ُ
اً شذ پنجتق تف خًهت شہل

ُ
َ ہف
رھق میك تیري جہٌق کل بھمى ر ّ یگ

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل
تیرً گـ شُؿ جہرً کٍ ٌُ ّ یذگٍ

ریکھ یٌ اہـ ریق کٍ ہَ ّ یذگٍ

ْسي نن یق مق ؼَ قرٌُف جٌنتك ہف

َ شب نَ کٍ ہَ ع طٌء ضُذگٍ
اس لیئ

تیرً قذملق میك قرٌُر کسنَ ہلۓ

َ ہف
مللٍ اُؾ ن ظر کٍ كذا ر ّ یگ

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل
طق لَ ؾیرِی یٌق تیري آكاض کٍ

رُکي لَ ہر جھلؾ تیرً اُذاض کٍ

تیرً ْجت ٔسیئٌ کَ رسق میك ہف

ریك ُذھٌئٍ ّ یٌّت کَ آعٌض کٍ

تیرً

َ ہف
خٌشي شیگ یییلق ؼَ زچٌ ر ّ یگ

اجی قٌىت کل

مذجیل

کٍ

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل
تیرً رُذاش ؼَ سكؼ ت مکتق ہَ

رؿ نن مٌّ یذ گلصاش شیگتق ہَ

اكش ًشرات ك تہجت میك بھمى بھً

گ
تیرً ال طٌػ ؼَ لسق ریق ہَ

رُکي صلشت کل جٌ بھر کَ خٌـ ك زحر

َ ہف
َ ذب ْسھٌ ر ّ یگ
رشریلق کَ ر پئ

2234
رس نن تیري ٕگٌم یلاضش ٓشً
ُ
اس کٌ ہر کٌـ ہل  ،رش جہٌق ٌُـ ہل
اؽ ت مہٌشي ن ظر

َ
کٌ اخٌشم مل

ُ
اس نن ت مق ك سعٌرت کٌ ٌُشش ٓشً
ُ
ہر ْخس کٍ بھٌ الئٌ ہٌ خٌضش ٓشً
َ ہف
اپئٌ كسهت ملؾ ػٌ ّ یٌ ر ّ یگ

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل
ْسي میك ٓسہٌف ریك ظو ػٌ ہٌ ٌُت ہَ

ہل تہل یلش ػٌ یلش کٍ سات ہَ

جؼ ؼَ لضـ کٍ ْسھکل ہٌ امذار ہَ

تیرً رضمق کٍ ک یٌ کلئٍ اكقٌت ہَ

مللٍ مللٍ کَ نعركق کٍ رً کَ كذا

َ ہف
رضمیل کل رسذ میك جً ر ّ یگ

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل
ات مه کٌ خل طٌف ہَ

یل شقیبنء رعلت کٌ فب طٌف ہَ

اكش

قٌطمٌ طرض ك خٌہٌ کٍ ِی یٌف ہَ

اكش ًسؾ ّ یٌّت کٍ ٓسہٌف ہَ

میك

َ ہف
تیري قذش کل زچذم ْچٌ ر ّ یگ

شكد ل یلى

قذش

ہل و یٌشؽ

و یٌشؽ

کٍ نعتیر

زلکُ

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل
و یٌشؽ عہٌ

َ ادبلاء
عرش رعلت جؼ ٓس ْسھ

ُ
ل یلى ال قذش آ ئٍ شہَ حب ُلؾ

شب ؼَ تیري ب قٌء کٍ شہ یگٍ رعٌء

گسم خٌلٍ و یٌنَ ہلۓ ہر ٓسس

َ ہف
مذد کَ ملپیلق کل ل یٌ ر ّ یگ

2233
اف گبت ْسي نن کٌٍّ ہَ ظو کٍ نغف
نن ہٌ شب ہیك تیرً  ،نن ہٌ معیلر ہیك
رشر میك ہل

صؤاؿ

نعیف

اگس

ہَ قلف ٓس تیري ا ٕکٌ رذت کسـ
اُکٍ جذهت ہَ ایمٌف  ،حب ہَ رھرـ
َ ہف
تیرً ٌُـ کٌ کلمن ر یٌ ر ّ یگ

تف خًهت شہل  ،تف خًهت شہل

*****

2233

م
ض
ك
ـ دیػ ریك مللٍ و یٌشؽ ہل
اً ر یذٌُ
و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل
گھڑي جلدبلق کٍ آئٍ ہَ ًشرت رؿ نن جھٌئٍ ہَ
قذش کٍ شات کَ ملللر کٍ و یًر آئٍ ہَ
َ ہیك مؤوتیك مللٍ و یٌشؽ ہل
جلػٌ میك جھم مئ

ُ
لضٌء شیگتق ہَ نغمن سرا ل یـ ہَ ٌُعل ق میك
ِیسف لٍ نن ہَ کلیلق کَ  ،اكش سرجٌ عًیل میك
تہٌشك نن ہَ آئٍ ٌُضگٍ  ،مللٍ و یٌشؽ ہل

ُ
تیري مذحت میك مللٍ ل یلتك نغمن ر یٌئٍ ہَ
جلػٌ میك شلص کسنَ ملش  ،ذشٌُق جہزہٌئٍ ہَ
ہَ جلدبلق ٓس جلائٍ آئٍ  ،اً مللٍ و یٌشؽ ہل
م
ض
ك
ـ يرخ یٌ کٍ
كذانتك يرخ یٌ مللٍ

ہَ

رش ك ریلاش ًسچذ کٍ اً مللٍ جھلمًئٍ ہَ
جذا کَ گھر میك ہَ آئٍ جلػٌ مللٍ و یٌشؽ ہل

2233

جل ہیك اط قٌؿ ریك جلش شُؿ ٓسہق میك ہیك ًشركش
َ میك جلش
ر یٌٌُف چمق بھٌ مللٍ ہَ ٔس اس ٔس
ٓصشگلق کَ ہیك شذ ٓس جل جلػٌ مللٍ و یٌشؽ ہل
ً
َ
بقی یٌ جلذ میك مللٍ دمحم جلش تہت ہل ُگ
َ
جل ہیك ضًس الذعٌن الم طل قتك مللٍ كم جلش ہل ُگ
جلػٌ نن عٌلف

ایمٌف

کٍ مللٍ و یٌشؽ ہل

جذاٌُ طمؿ عير دیػ ریك آقٌ کٍ یل کس رً
تہٌ رامق ہمٌشا جلدبلق ؼَ و یًر کٍ بھر کَ
َ جلر یٌق ہمتك نن رات مٌ  ،مللٍ و یٌشؽ ہل
مل
کہلق جل خٌف میك تیري اً مللٍ مذد یق جٌۓ
ركض کٍ ٌُ شب نن ٓس آۓ
ت و یٌ ہَ تہٌ فیؔ
ل یٌلق ْسي نن یلق ہٌ مذد کَ ملئٍ  ،و یٌشؽ ہل
*****

2233

اً دیػ الہذي ٌُ ق یٌهت شہل تف

شصمؿ کٍ شچهت  ،پیلؿ کٍ عصهت

خًهت خًهت خًهت شہل تف
علٍ کٍ زچٌعت  ،رسق کٍ ّ یٌّت

رستق کٍ کسنَ زچٌكت شہل تف
ت مہتك مللٍ مللٍ

َ
ٕکٌشا کس ّ یگ

َ
ت مہتك كقت ًضکـ عہٌشا کس ّ یگ

ہمٌشي یلق کسنَ ش قٌعت شہل تف
معزي ك قٌت مٌ  ،قٌطمٌ خٌق میك

خذا خٌرمٌئٍ کَ اعلٍ ٌکٌق میك

اً مٌلؾؔملؾ ّ یٌّت شہل تف
ت مہٌشي خذا ہل نن اُذاعٌ خٌہٌ

اً یلش جذا رً گلاہٌ  ،جذائٍ

تف ہٌ ؼَ ہَ ٌُقٍ ع یٌرت شہل تف
ت مہٌشي كىّت ہَ اكؿ ك آذس

ت مہٌشي اطٌعت ہَ ٌُطق ك طٌہر

اً كجن اطٌعت  ،كىّت شہل تف
ہمٌشا عق یذن ہَ تف ہل یل ذب ہَ

پئٌ ہَ كصٌ ہَ امٌـ ہَ شب ہَ

نن ح قٌپبت کٍ كذاقت شہل تف

2233
َ كالَ
ّؔت میك اپئٌ خذا ش کھئ
َؔمعب

ہل تف ًصہذیق نن تہنچٌنَ كالَ
فیلؿ

َؔ

کسانَ ضٌُشت شہل تف

خذا آم کٌ بھرنَ نعرم و سركش

خذا عرش یلجن جلائٍ نن سركش

َ عہٌرت شہل تف
رستق کٍ ٓش ھئ
ہیك اع یٌش کٍ ن ظر ُذ ؼَ خًهت

ت مہٌشي ن ظر ہَ یل ہیك ٌُ کًّت

یلق ہٌ کسنَ ن ظر ع یٌّت شہل تف
اً مللٍ میري ًضکلتك جـ کسك تف

ٌؔکس کٌ رامق بھرك تف
ع طٌلق ؼَ خ

رعٌء کٍ میري اؽنچٌّت شہل تف
*****
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اً ظو عٌلٍ قذش ہف آة ٓس قرٌُف ہیك

اً ظو عٌلٍ قذش ہف آة ٓس قرٌُف ہیك
آة ہٌ مللٍ ہمٌشً آة ہٌ تہچٌف ہیك
آة ہیك عٌسر کٍ ؽتمٌ ہف ُذـ کٍ سات ہیك
ہف گبن گٌشكق کَ جٌطر اؽ کسـ کٍ سات ہیك
آة شچهت  ،ہف لضلش ك عحز کَ عیلاف ہیك
ُ
ؔ
ّ
آة سات الیلش ہل اكش ہف ہیك طٌلٍ یلش کَ
آة ؼَ شكطق ہیك جللً كٌحب ًسبلش کَ
آة اُذاعٌ ملؾ ہف جٌؽ کَ اشکٌف ہیك
خٌقٍ کلٓس ہل  ،علف جؼ کَ ہل نغف اىٌُء
ہف خ یٌؿ جٌـ میك ہیك  ،تف َسَلوَنيَ کٍ ن یٌء
آة کَ مکھرً میك جبت کَ ع یٌق ٔس یٌف ہیك

2233

آة ہل عٌلف  ،فئٌ کٌمـ  ،زضر کَ ہف ص قٌت
َ شام ْچٌت
آة ؼَ شكطق ہَ عٌلف کَ لیئ
آة کٍ طٌعت کَ جٌطر ہف ہلً أسٌف ہیك
جٌُذ ُؾ جٌنَ میك راٌُئٍ بھً کس کٌـ کٍ
جلر كم مذحت میك کسً ٔسینخ ظو کَ ٌُـ کٍ
ہف سرُؾ آر یٌئٍ جٌُذ کَ  ،ہر آف ہیك
آة ٌُلبہٌش ہل ہف فیض کَ ىخ یٌح ہیك

آة کَ لضـ ك کسـ ؼَ جل بھٌ ہیك ہف آح ہیك
َ ہر عف ؼَ ہف اْچٌف ہَ
َ خٌۓ ُل
آ ُک

ا
ؔ
ع
ل
س
آة کـ ع ؽ ا ہٌ  ،ہف یل ریلانَ ہٌ

آة ہل ضمع ہذاّت  ،ہف بھٌ ٓسكانَ عہٌ
آُکٍ القت ؼَ ٌُنَ رشجن و ایمٌف ہیك

2232

آة ہل ْخصش کَ ّ یکس  ،ہف ن ظر کَ ہیك وقیر
آة ہل عزن سراٌُ  ،ہف قذش میك ہیك حقیر
آة کٍ جٌؽ قذـ کَ اہ
ؔ
ّؔکٌف ہیك
ك
ری
ـ
ص
آة میك ن ظہیر کٍ شكیؼ خذا شكطق شہَ
ّؔب کٍ تہٌء اقگق شہَ
آة ؼَ پیلٓس طب
آة ہٌ ٓسہٌف ریك کَ جٌٔستك  ،ہًسٌف ہیك

ُ
ہف شہَ قٌور ٓ ،سہٌف الذیك کٍ طٌعت میك خذا
اكش كم ہر ٌُش کسنَ ہٌ شہَ عوم خ طٌء
َ رامق ؼَ اب كأسبن نن رامٌف ہیك
آ ُک

ؔ کٍ ہَ نن آشضك
ٌُ اُذ ٌُقٍ شہل کٌٍّ

ؔمل
آُکٍ جذهت ؼَ ٌُؿ ك ٓس میك ہل ىلت ت
آة ؼَ ٓسكاض ممکق  ،آة ہٌ خل طٌف ہَ
٭٭٭٭٭
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اً کٌش نن مٌؿ ت و یٌ رکھٌئٍ رً
اً کٌش نن مٌؿ ت و یٌ رکھٌئٍ رً
َ كم آة کٌ ر یذا رکھٌئٍ رً
ریکھم رس
ٓسہٌف ریك کَ ىؿ ہَ نن میري آشضك
َ جللم رکھٌئٍ رً
ہر ضهت آة کٌ ىسھ
ٕگٌم میك ٕضلٓس

آ ُکٍ

صملق یل ہل
ُ
صنخ ابھمق یل آة کٌ جہرا رکھٌئٍ رً
ریکھمق میك پنجتق کل امٌملق کل ٌُلی قتك
َ میك آة کَ ک یٌ ک یٌ رکھٌئٍ رً
اؽ ریکھئ
زچذً ْچٌلق آة کَ رش نن میك آف کس
َ کعبن رکھٌئٍ رً
صلشت میك آة کٍ ىسھ

2234

آنَ ہیك رش نن آة کَ طٌلٍ یلق علف کَ
َ ركش ؼَ رشٌُ رکھٌئٍ رً
ّ یٌصمق کل جیس
ُ
شیگ ییئٌ جہٌق ؼَ ہل بھر اخکل ک یٌ عرض
َ رّ یٌ رکھٌئٍ رً
َ رس
قذملق میك آ ُک
خٌٌُت ہلق ُل یذ یلق ہٌ رّ یٌ میك آُکٍ
و یکس جہٌق میك إٓکٌ شصما رکھٌئٍ رً
ُ
دیػ الہذي کٍ طمؿ ہل اس كقت ُؾ ب قٌ
حب ُؾ کو مہر ك مٌم کٌ جللم رکھٌئٍ رً
كقت ٓصع
سرہٌف

إٓکٌ

نن کسٌُ عزاراش ٓس

کسـ

ُ
شذ ضّ یٌ رکھٌئٍ رً
*****
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اً مللٍ اُؾ ن ظر
كذا ہَ ہر لٍ ٓس

اً خٌم

اً مللٍ اُؾ ن ظر

اً مللٍ اُؾ ن ظر

رشطق

پنجتق

کسیك
خذا

تیرا
ہل

نن

مب ظر

ہل

ْحر ك ٓس

رُذ

اً مللٍ اُؾ ن ظر
اً مللٍ عٌلٍ قذش

اً دیػ ریك سركش
ُ
او یذیك آۓ ٓس

اً مللٍ اُؾ ن ظر

ہل یلشً خٌشً کٌـ

ُ
ہَ مٌٌُ ُزش الم قٌـ

کو رامق جٌۓ بھر

اً مللٍ اُؾ ن ظر
ہمکل

صمٌُ

ہیك

مٌّ یذ

ٌُّ یٌ

کسك

ہَ

اکسیر

ٓس ٓس

اً مللٍ اُؾ ن ظر

2233

خذا دتیر
کہتك ہف

کٌ

عف

کسیك

تیرً

ٌُہف

شك شك کس

اً مللٍ اُؾ ن ظر

ہف آنتك و یـ ضٌُر

َ ٔس ذتُُُ کٌ ضار
لیئ

اً ْخصش کَ ّ یکس

اً مللٍ اُؾ ن ظر

شہل

اً مللٍ خٌر

ب قٌ

ىخشر

شہَ

ٌُ

ہل
آقٌ

مللٍ

رعٌء ہَ آبھمق تہر

َ ہف
کہ

ضُذم

ٌُر

اً مللٍ اُؾ ن ظر
ٕصجت

کُل ُّبۃ

اً مللٍ اُؾ ن ظر

تہٌ

َ
ک ہئ

خٌکس

ہلا

تیرا

ع یذ

کمیر

اً مللٍ

*****

رش

ٓس

جٌور

اُؾ ن ظر
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کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

اً مللٍ تیري اؽ ٕگٌم کسـ نَ
اً مللٍ تیري اؽ ٕگٌم کسـ نَ

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ
کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

اً منغف کـ تیري پبہف نغف نَ
ُ
م
م
ب
ض
ض
ع
ك
ك
ـ
ـ یل اـ ظمػ ھٌ مللٍ
ہَ كالذ ًشوؽ جل مللٍ
ُ
ت
ًسدصه شچهت نن اب اكش اـ نَ کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل ہنچٌ رٌُ
جہٌق ہل قذـ شْرن یل اً عہٌ

كہٌق یللَ ہر اُؾ طٌ لع شخٌ

جذا کَ كلٍ کَ و یٌشؽ قذـ نَ

واہلل

ُ
اخ یؾ

کہ یٌ

بھٌ ٔس

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

یلاضش ہلئٍ اُکٍ بھر ہر بقس
کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

َ لطػ ا تف نَ
رـ يرؾ یل ا ُک
ضُ
مً اُکل شّبنء ل ـ الح طٌب لضٌء ك قذش کل ُذؿ رً ر یٌب
م قذش شيف کسکَ اُکٍ قلف نَ

يرٕضلق کٍ جٌلت ہلئٍ یلق بھلٍ

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

ملٍ ضُذگٍ

ًسنخ ضمٌق ٔس تیرً اُؾ رـ نَ

اكش

ضُذم

رلٍ

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ
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ہلئٍ تیري ُذتیر جل عٌسري
َ نن ُذـ اُؾ
ْسھ

كم "ى ى" جل "ى" ؼَ گئٌ مـ گئٌ

نَ َع
ىلؿ ر نَ

تیرً خٌبي کسکَ رستق کٌ عف

رستق کٌ کسنَ ہیك رُذاش ہف

رس ییبه زضرت میك اس رسف تف نَ
َ كم آح ضش راش ہَ
جل سشً بھ

ہَ فیض

ملاُذ

ٓسکٌت شجمٌّبه

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

َ اُؾ ضٌُق ہل کَ اہـ عزاء
ْسھ

کو عہر ىحرـ کَ اٌُ ـ عف نَ
تیرً جکف ٓس ہل کَ مللٍ قذا

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

سعٌرات ك

نن نغهت کٍ بھٌلٍ کَ خٌشً لىف نَ

کہتك کیلق نن لی یؾ ٌُ راعٌ اہللُ

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

َ یال کَ
جھڑاٌُ ہمتك ٌُس ا پئ

نن عٌلٍ قذش مللٍ عٌلٍ ھمف نَ
ٓسھٌّبه

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

َ ُذ ٕضیب كم ْجی یٌش ہَ
جل ب ھ

ُ
اً مللٍ رعٌّبه تیرً کلف نَ
ت و یٌکل  ،كٌُح  ،چير کٍ ًُء ؼَ

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

کسیك

نن یل شكض آنَ کَ اعلٍ عزـ نَ

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ
آح ؼَ

ُ
اھبت عشرن

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

2233
ىچٌلس كعظ

میك

آٌُ

قرض

نن اشخٌر ٓس کسنَ ہیك ہف عرض

کو قرمٌق شكا خٌم كاى ھمف نَ

شہَ دیػ ریك ظو خًهت خذا

ّ یٌّت کَ عرش نن جللم یمٌ

م
نن مللٍ كضـ کَ جٌم ك رسف نَ
اً خٌکس عئٌ کس رٌُ رك جہٌق میك

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ
کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ

رھئٌ کس رٌُ ہمکل خٌشً ضمٌق میك

َ سشً مگس اُکٍ جٌؽ قذـ نَ
بھ
*****

کہٌق ؼَ کہٌق ہمکل تہنچٌ رٌُ
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اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی
اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی
خعُْا

ْ
اپين ےھچ

خعُْا

اے جصھاف دٍں ػأ ان ِو ر ِ ينی
خعُْا خعنی
ْ

ٌُ ّْور جحںی

ا ظورت ين ھتيئ گيئ ےھچ رسػَ زٌںی
ْ
خعنی پص رسےس ا ظة ٌؤٌْںی

اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی

اے جصھاف دٍں ػأ ان ِو ر ِ ينی
َ
يمل ھج ِو ىہصاٌو يف اخلافِلنی

ےھچ چارے لصؼ ٌصخحا ِو اكاز
ْ
فلك اپ ےھچ جگ ٌا جْسٔ ِواز

کھ ےنمه زو ٌوىل ان اكپص ےھچ انز

جعة

ظَف دٍں
خعنی ين کصےس ذکص
ِ
َ
يمل ھج ِو ىہصاٌو يف اخلافِلنی

خعُْا

خعُْا

خعُْا خعنی

خعُين هشادت ِو جاےن ےھچ راز
َ ُ
خعنی زو ےھچ ؾفد املؿمفنی

اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی

خعُْا

خعُْا

خعُْا خعنی

اے جصھاف دٍں ػأ ان ِو ر ِ ينی
َ
يمل ھج ِو ىہصاٌو يف اخلافِلنی

ْ
كالدة ھتيئ اپ ػٕ ين هیاں
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دمحم ھی كين رھي کَسم هیاں

ےن ػادم ين ھتيئ ےھچ رويش رھي هیاں
ْ
ھگين اكے جميط ين رويب هیاں

کھ ظورت ٌا ٌامت ِو ےھچ ػور ك ػنی

اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی
خعُْا
رھو

خعُْا
ْ
اپ

ابيق

خعُْا خعنی
كَاٌذ سيک

ْ
ظْے اپين كين كسيس ٌيک

اے جصھاف دٍں ػأ ان ِو ر ِ ينی
َ
يمل ھج ِو ىہصاٌو يف اخلافِلنی
ْ
ھپصے اپْا

اٌص

ْ

يس ا فيک

ِدھكاؤ خعنی ين ےنمه ھجيک

خعنی پص ٖص دـ مهںی کصۓی تنی

اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی

اے جصھاف دٍں ػأ ان ِو ر ِ ينی
َ
يمل ھج ِو ىہصاٌو يف اخلافِلنی

ْ
چًل اج

ْ

خعُْا

کےه

خعُْا
ْ
اےنپ

خعُْا خعنی

ىمف يس اب ِد ؾحا
ٌصخحا

مهںی

ٌصخحا

چوٌےئی

اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی
خعُْا

خعُْا

خعُْا خعنی

ا

جاًٌد

ظَفَد

ان

ُ
ليحاء

يصض ےھچ دمحم ان اے دىصاب

ْ
اپْا

كسٌنی

اے جصھاف دٍں ػأ ان ِو ر ِ ينی
َ
يمل ھج ِو ىہصاٌو يف اخلافِلنی

2232

ؔ يًل اًک ادین غالـ
يحس
ےھچ
ِ
کصے ُرکَ ِ اظود ِو ھی ِاظشالـ

ْ
ادب يس پڑےھ اپ اكپص ظالـ
ْ
ْ
ىھكا اپين ٌسح ٌا ا الكـ

ٌسح يس ےلم اھْا دؿ ےن ےھچ چنی

اے ٌوىل ٌفقو اے دايع احلعنی
خعُْا

خعُْا

خعُْا خعنی

اے جصھاف دٍں ػأ ان ِو ر ِ ينی
َ
يمل ھج ِو ىہصاٌو يف اخلافِلنی

*****
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م
ض
ك
ـ عٌلٍ قذش ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك
اً مللٍ

.1

م
ض
ك
ـ عٌلٍ قذش ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك
اً مللٍ
َ ہیك خذا ہر رـ لٍ ٓس ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك
ش ک ھئ

 .2ہَ شخؾ ہمٌشي ضىبت ٓس اجًص کَ جلہر ٌُشك ق کل

َ ہیك نن طق طق کس ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك
ذب جھم مئ

َ صلء اكسٌق ہَ اظہٌش ضىبت کَ نن زذق
 .3مؤمق کَ لیئ

گسنَ ہیك عذك نن فہر یق کس ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك

 .4اً مؤمیل رُکي لل مللٍ کل خٌٌُت تیري گیلائٍ ہَ

ٓسہٌف ہذي کٍ عير زضر ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك

 .5طٌہر کَ ٓسنتق خٌؿ ہلۓ ٓسہٌف ریك مللٍ کَ كم ْچٌس

شكضه کٍ كم رك فیركق کَ ت ير ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك

 .6زضرت میك تیري ٌُ خٌر کلئٍ گس آۓ ضمٌق کَ خکلل ٓس

َ تیرً ِیسف کل ٌُ کس ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك
کہ
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 .7طلعت میك جمؾ جلہر کٍ طرد شاقت میك عقیؼ کٍ بھ یرؽ ہل

ہل علف میك كٌرؼ ایل حعفر ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك

 .8ایمٌق کٍ ُذاء نن تیري عہٌ لی یؾ ٌُ راعٌ اہلل مللٍ

یق مق اكش رھق ؼَ قذاء ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك

م
ض
ك
ـ ضُذم ٌُر اً دیػ ریك مللٍ ضُذم ٌُر
 .9ملىٌُ

َ ہیك ٓشھکس ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك
ذب مؤوتیك کہئ
ع ُ
لی
 .11ہل طمؿ ب قٌء دیػ الہذي ہل طمؿ ب قٌء قیؼ ا مق
ہل طمؿ ب قٌء عٌلٍ قذش ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك

م
ؔ ع یٌرت کسنَ شہل
َ شہل اكش ّ یؾ
 .11ملىٌُ كضـ کہئ

شب کَ رضمق ٓس لعبت ٓشه ہف تف ؼَ ضىبت کسنَ ہیك
٭٭٭٭٭
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ْ
اے ٌؤٌْںی اهلل ين اایت دًھكو
ْ
اے ٌؤٌْںی اهلل ين اایت دًھكو

ےن خق ان دٖين ين نصاٌات دًھكو

ےھچ يايل كسر ظَف جصھاف دٍں ان

ےھچ ظالگ پص اھين ِيْاایت دًھكو

ييوـ ان نوثص يس ظریاب نَسا

هبا اےن جهبد ان ابغات دًھكو
ْ
ّ
فشح ٌحںی ين ٌعػصاة دًھكو
ا
ِ
يسك پص يشاب ين هيٌلت دًھكو
ّ ْ
ھتيئ نہوي ِذىد ا خاالت دًھكو

ِھساًد ان ظورج ےھچ ظَف اهلسی

نصي دايوس دمشَ ھالؾ ھتَو ےھچ

ظشاای ھگْا ٌوىل جصھاف دٍں ےن
ْ
ا ظَف اهلسی ين يساكة نصي ےن
ظفَْد جْازة ان ٌويك ےن رھاگو

ٌحارؾ ٌحارؾ اےى ٌوىل ٌفقو

رےھ ابيق ٌوىل ٌفقو ظالٌذ
ْ
ؔ پص ثط رےھ ػٕ ين ِوصة
ا داؤد
ْ
اے ٌؤٌْںی اهلل ين اایت دًھكو

ےھچ جود ان درای خساكات دًھكو

ھتَو غصؽ ٌوجوں ٌا تس ذات دًھكو
ْ
ھگين ا ٌثو ين فشوخات دًھكو
فيم يس جْيس اھين ػاانت دًھكو
زو ٖص پو ٖص حملد ظًادات دًھكو

ےن خق ان دٖين ين نصاٌات دًھكو

٭٭٭٭٭
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اً میرً آقٌ  ،اً میرً سرکٌش
اً میرً آقٌ  ،اً میرً سرکٌش
عہیسٌم عٌلف

ع طٌ کَ ضو یذش

خلتمٌف عضر اً راعٌ کسٌُش
ت مہٌشي ع طٌ کٌ تہتك ہَ کلئٍ ٌُش

نغف رش نغف اكش کسـ نَ کسـ ہَ

نن ممکق خکس ہَ نن ممکق فمٌش

عًملق نَ کٍ ہَ خکس میك ن یٌقت

َ کسیك میرً سرراش
خکس تیرا کیس

َ جل قذـ میك ت مہٌشً
ہٌبي لگ

ْسھٌلق ضملس ك کلاکٍ ك اقمٌش

کسكصكق جٌف ؼَ قذا ہَ تف ٓس

نن

اً میرً مللٍ اً میرً ٌٌُُ

م
ض
ك
ـ ظو دیػ ریك ٌٍُّ ىخ یٌش

ریق ہَ میرا

جلػٌ ہَ ت مہٌشي نن رؿ کٍ ٕکٌش

ضىبت ت مہٌشي

ُؔ جلہر
قٌُذ

عًـ

گبن گٌش

2233

ٌُقٍ شہل تف امق ك امٌق میك
یل كٌخبن

ہی ك

جلذ

ٓسیك میك

كللات ك خًـ ہل آؿ پئٌ ٓس

خًهت شہل تف اركاش ك اکلاش
َ ہیك ہمتك
جلش ریکھئ

ٌُش ٌُش

جہٌق ُؾ کَ ٌُقٍ شہَ خٌشا دیسٌش

*****
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ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق

اعًف ش قٌعت ہَ عجب نغهت آٔسمق

اُذاض ع یٌرت ہَ عجب شچهت آٔسمق

ایمٌـ سعٌرت ہَ عجب فیهت آٔسمق

اظہٌش ُذاهت ہَ عجب حکهت آٔسمق

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق
تیراف ْسھٌ رّ یٌ ہَ اُؾ ن ظرت آٔسمق

قرركس میك تہنچٌ رً ْخؼ قذشت آٔسمق

ىحومظ شہَ دیشو میك نن ُذشت آٔسمق

خٌراُگٍء ٌُغ ہذي ٕضرت آٔسمق

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق

َ

ب

رُذاش ظو قذػٌ قذش مب ظر آٔسمق

لُُُُ کٌ
اعچٌض ُی َُب ُّب ُْ

لُ میك ّ یٌق مب ظر آٔسمق
آكاض ُنَ َُو ُّس ْ

اخ یٌء ذب قذش میك ہَ کلٓس آٔسمق

آس

ُا َُ ْد ُز آٔسمق

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق
ش قٌػ ہَ ٓسہٌف قذش دیشوء آٔسمق

رش عف ظو دبط پئٌ رسمنء آٔسمق

ہر آف لگٌ نَ ہَ عہٌ سرمبن آٔسمق

ہَ ْخليء اجًص جگس ہذننء آٔسمق

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق

2233
شكطق ہَ ٕصیرت کٍ ن ظر نینع آٔسمق

راتف ہَ ہذاّت کٍ زحر م طلع آٔسمق

جٌكـ ہَ رعٌل کٌ آس ير حع آٔسمق

كاقر ہَ ع یٌرت کٌ اذس ىدمع آٔسمق

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق
بھر یلش ہَ عفراف ؼَ نن قٌطمٌ آٔسمق

ٓس سکس رستق ایق علٍ رات مٌ آٔسمق

ہَ ریق ضىبت کٍ كقٌء كٌرقٍ آٔسمق

ؾیراب کسً فیض ؼَ نن طٌہري آٔسمق

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق
ظو دیػ ریك خل طٌف جہٌق ملعذ آٔسمق

ش
صل
ً
ی کٌ ہلنَ سچذ آٔسمق
معراح

ہَ چًشوء ٕکٌء کَ جگس ًصہذ آٔسمق
آٔسمق ؼَ ُہوا ػتق ع یٌق م كضذ آٔسمق

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق
ہَ ػتق کَ ُذ میك عہٌ ُص ُب ُْد َتُ آٔسمق

كٌرؼ تیري ْحقیؼ ش قٌء ًسجت آٔسمق
ؔ

َ آبي خ یٌق قرحت آٔسمق
اض اُؾ مل
راتف ہل تیرً لٍ نن خذا مذحت آٔسمق

ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي اض ذسهت آٔسمق

*****
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ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي مللٍ نن جہٌق میك
ٌُقٍ شہَ دیػ الہذي مللٍ نن جہٌق میك
َ ہٌ دیب ہَ نن جہٌق امق ك امٌق میك
ا ُک
ریکھمق میك جذھر بھٌ تیري صلشت ن ظر آۓ
ہَ جٌش صمق جللم تیرا ہٌ اشض ك فمٌء میك
یل سركش کلنتق کٍ آیکھمق کٌ ہَ ٌُشا
ٌُئٍ تہتك ہَ تیرا کلئٍ کلف ك ٌکٌق میك
یل جٌہَ یل يرجھٌۓ ہلۓ گـ کل کھً رً
للث آۓ تہٌشكق کٌ فمٌق ركش ذصاق میك
َ ہَ ملـ کٍ مٌّ یذ
پٹھر بھٌ تیرً خٌ مئ
ٌُتیر جذا نَ كم ع طٌء کٍ ہَ ضٌُق میك
َ ہف
کیلق کس تیري رعلت نن نن لی یؾ کہ
ہَ کلمن یلخ یذ ع یٌق تیري اساق میك

2233

اً راعٌ جؼ قٌطمٌ رعلت کَ یگہ یٌق
َ امق ك امٌق میك
َ ْسھ
ٌُ رشر جذا ش کھ
ؔ كہٌق ُؾ
کس مذد یل مللٍ کٍ اً فیركض

ُ
ہَ ىلت گلٌُئٍ جہٌق ُؾ نن ضٌُق میك

*****
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ٓسہٌف الذیق کَ
ٓسہٌف الذیق کَ

جٌئٍ شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

جٌئٍ شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

ٓسہٌف الذیق کَ
بقی یٌ ْسي کل

ٌُئٍ شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

َ
اہلل نَ ّ یٌٌُ یلش ؼَ ا پئ

ىخسف

یلش

شٌُئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

نن صلشت بھٌ نن ؾیرت بھٌ نن نغهت بھٌ نن شچهت بھٌ
ہر عٌرن جٌئٍ تہچٌئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

ٓسہٌف الذیق مللٍ جلر فمٌۓ سات میك تیري
مکمـ

سات

ٓسہٌئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

ض
َ یل نغهت ہَ
جہٌق یل ہَ كہیك جؼ ہَ اگس ىسھ
ض
َ یل ٌُرائٍ
جل نن ىسھ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

َ ہ یٌٌُ ہَ
تیرا رضمق لسضٌُ ہَ قذـ پنسھ
یل

أسٌ

ؾیر ٓصرائٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

2232

تیرً رضمق کٌ میك اب ٌُـ بھٌ لی یٌ تہتك جٌہ یٌ
اؼَ یل ہلٌُ ہَ قٌئٍ
ضمیق ك آفمٌق کَ رشو یٌق الضـ
کو ٔس تیري ُزش مٌئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ
كر یلو یل
شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

كر یلو لَ کَ حب تیرا جذا کل ٌُر کسنَ ہیك
مذر آئٍ ہَ شكجٌئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

ٓسٔسٌئٍ میك تیرا ٌُـ لی یٌ ہلق یل ہلئٍ ہَ
ٓسٔسٌق جلر

ٓسٔسٌئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

اً مللٍ ٔس تیري اؽ بھمُؾ ؼَ ہل جٌنَ ہیك ضُذم
نن تیري خٌق ًسنچٌئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

َ جلر
َ نعلُز ْسي ؼَ یل قر ؽئ
ح قٌطت کٌ مل
ہٌ کسنَ ہیك یگہ یٌئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

م
جل ریکھٌ ملح طمقٌق نَ نن ر یذاۓ كضـ ہَ
ُ
ب
شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ
آس کس ھف گ یٌ ٌُئٍ

2234

ن طٌقت ہیك مق اىیمٌف تیرً ىلؿ کٍ فیهت
حکيرایلق نَ اب جٌئٍ
امیر

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

ملؾ رش نن تیرً گس زچذم ْچٌٌُ ہَ
ُ
شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ
یل ک یٌ ً اس میك چیرائٍ

بھً اس ركش کل ک یٌ ٌُـ رً اب نن مؤشذ ذب
م

كضـ رً ٌُ ٓسہٌئٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

ع طٌنتك رُکي کس تیري ضىسي میك آٌُ جٌتف
زچٌكت کَ اكـ معئٌ
شہل ٌُقٍ

شہل ٌُقٍ
م
ض
ك
ـ

شہل ٌُقٍ
یلش

قذخٌئٍ

کٍ

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ
شہل ٌُقٍ
شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

ؔ ؼَ تیرا كٌ لخ عمـ ک یٌ ہَ؟
نن یلجھٌ حب بھٌ خٌکس
كم کہ یٌ ہَ ّ یٌء جلائٍ
*****
*****

شہل ٌُقٍ شہل ٌُقٍ

2233

جصھاف اىسٍَ ان جاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس
جصھاف اىسٍَ ان جاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

ٌفقو ِو ر ِ كسظاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس
ْ
ْ ْ
اے اكا اپ پص ؾسےق اے ٌوىل اپ پص كصابں
ْ
ھچو ابكا اپ رسخاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس
ْ
ْ
نصي دًسك ا ديوة ِو مچَ ھپو ھپول يس اابد
پالكي ِيمل ان پاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

اٌاـ اىًرص ان انئة  ،رسا ان امسِ ايوً ين
نصسں ٌںی ٌسح ٌََ ٌاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس
ْ
ٖساًد ےنمه اپ ھچو  ،ظًادة ےنمه خبؼو ھچو

ثِؼارة دك ھچو يلىب ين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس
ْ
ََ
ََ
ٌيم ھچو اپ اتسايعٌ ،يم كسيس ھتَا هاٖص
ْ
ىيئ كاىة ا ِاِعاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس
ْ
ّ
جو دًھكا اپ ےن زو پْجنت لُة زٌاں دًھكا
ْ
خلَلد ا مهںی جاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

2233

ُ
نشاب اىًمل ٌا ٌوىل يًل ھی ػٕ ٌفقو ين

ھگين نَسم ثْاء رواين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

ھگْا انز ك ًًِ ٌا ےنمه پاىو ھچو ُھتي لاكد

ًًِ پص ػهص نصساين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

رسا ان دمشْو ےن ياملِ دٍں يس ٌِٹاكاےن
َ
ٌفقو ػری ٍضداين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس
ْ
ّ
هجْػً ٌا ٖضار ك ظاؿ جيےس اپ ان دمشَ
نےه ےھچ ظالگ كسظاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

پسر جصھاف دٍں ٌوىل جَوا ٌوىل ٌفقو ھچو

ھچو تِيلك يلو ِوراين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

اٌاـ اىًرص ين ديوة ان رالص ٌؤٌْںی رالص

دياء ےھچ امي ظالگ ين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس

يحس رايك ين ےھچ زعخَح رات دف ٌوىل
ؔ
مياين ِ

زٌںی پص ٌويك پُؼاين ھگْو جَؤس ھگْو جَؤس
٭٭٭٭٭
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ٓسہٌف ریك کٍ سکس یلق دیػ الہذي کسً
ٓسہٌف ریك کٍ سکس یلق دیػ الہذي کسً
َ جذا کٌ
جیس

پئٌ ٌصطفٌ

سکس

کسً

ُ
َ آب كىء ؼَ کسً كصلء
ىضـ ہَ تہل
بھر ٔسینخ ٓسھٌف ریك کٍ

اّ یذاء کسً

تیري صقت تہتك بھٌ جل اب ُؾ گمٌف میك
ُ
ُ
جلئٍ ؼَ ا کٍ سکس کٌ نن ُزکسن کسً
ٓسھٌف ریك ك دیػ ریك کٌ كصػ ک یٌ کہلق
ُ
قرآق میك اُکٍ سکس بھً حب جذا کسً
جذهت کٌ تیري ذس ك مًُؾ بھٌ ٓصر شب
ل یکس كر یلو

تیرا

ہٌ

كم

النچٌء کسً

ًصہلش ہَ ع طٌء تیري اً ٌٍُّ علٍ
م طللب کل طلب کَ صما یل ع طٌء کسً

2233

ُ
قرّت ٕضیب ہلگٍ اتہتك دیػ ریق ؼَ
َ ہٌبھمق ؼَ شكئٍ ک یٌ کسً
مؤمق جل ا پئ
ُ
ٓس آنَ شب کسً تیري او یذ دیػ ریك
ہر گھر میك اُؾ جٌمظ قرآق ہلا کسً
تیرً لضـ ؼَ ٌصطفٌ میك ركلت ًق ہَ
صنخ ك ًسٌء كم ٔس تیري مذد ك ّ یٌء کسً
*****
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ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ
نن یلش سك الچًؿ ہَ  ،نن صمشن قرآف ہَ
نن لضـ شب ضمیق ٓس  ،جذا کٌ ٓسجمٌف ہَ
نن

زُل ّتُُُُ

ع ظی ف

کٌ  ،ع ظیف

ٌُر یٌف ہَ

ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ
نن ریك کٌ ٌُجذاش ہَ  ،ہمٌشا افنچٌش ہَ
نن جھمنَ رعلُذاً ٓس  ،علٍ کٍ سك ال ه قٌش ہَ
َ ذصاق کٌ زش  ،كم رات مٌ تہٌش ہَ
تہتك رس
ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ
ہَ ق یذ اس کٍ ُششتُ میك  ،نن ملت بھٌ خ یٌت بھٌ

کو اس کٍ مذد میك مگق نن ّ یـ بھٌ قرات بھٌ
قرآف ٌُؽ میك شيف ہَ قذش بھٌ ص قٌت بھٌ
ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ

2433

نن

جلہر

الخلاہر

ذصّبنء

امٌـ

ہ یك

نن عرش رعلت ھذي نن اؽ مو یمٌـ ہَ
رش اكـ رّ یذاشكق کٌ نن کعبه الحراـ ہَ
ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ
اػٌ کٍ قکس ؼَ ہلً ہیك ہف جہٌق میك معتیر
اػٌ کَ سکس نَ رللق کل کس ل یٌ ہَ ًسنحر
اػٌ کَ ّ یؾ ٌُـ نَ ّ یٌٌُ ہف کل ٌُملش
ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ

ُ
ضٌُق نن اس کٍ ہَ زذق  ،رستق یل رستق ہَ

اكش اخؾ جلق ؼَ ٓس َُی َبنُ  ،رستق یل رستق ہَ
ہر اؽ ٌکٌق ہر اؽ ضمق  ،رستق یل رستق ہَ
ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ

2433

لیلق نن مؤوتیق کَ كذاء تہٌ رعٌء شہَ
نن شكض رشر ُؾ میرً زضلش کٍ ب قٌء شہَ
نن ذسهت ٓسہٌف ریك نن گلس یٌق زچٌ شہَ
ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ
کسـ کٍ ٔس ٕگٌم ہف نن شکھ یٌ میرً رؽتگیر
ع طٌنتك ہف کل ْخش رّ یٌ تیرً رش کَ ہیك وقیر
ًسکلش بھٌ ہَ آة کٌ عًـ ّ یذمء حقیر
ٓسہٌف ریك کٌ ىؿ ہَ نن كٌحب کمٌؿ ہَ
*****
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جصھاف دٍں ان ىًو ےھچ

ایكوت كسيس الؿ ےھچ
ْ
ٌؿمىف ين اؿ ےھچ

جصھاف دٍں ان ىًو ےھچ
ْ
ُ
ھج ػأ ان ھص اں ٌ ٍِس
پْجنت لُ ّة ان ھی

ٌوٗص اےن جالؿ ےھچ

امتاـ

ھی ِور ٌا اتساع ان
ُ
فاٌي ٌوظف ٌا كس
ھوهبو لُ ّة ان ھی

متثاؿ ےن ٌِثاؿ ےھچ

ظَف اهلسی اتَـ جعة

ےن اھْا ھج رسٌاؿ ےھچ
َ ٓ
ِفوس ان لؿ ےھچ
َ
اٍشاـ ان ث ٍِػاؿ ےھچ

يس ُخعَ ےن جٌلؿ ےھچ

ےھچ ثرش پَ ٌييك
ْ
اكي ٌيم چوےم كسـ
ُ
اھْا گال ان كصط ٌا
ػهص ٌا

ےن کٌلؿ ےھچ

ظلگي رری رؿاؿ ےھچ

ظالگ ان ِاؾ ِاؾ ابؿ ےھچ

ثويل رھَا

جويت ےنب گص ھكاؿ ےھچ
ُ
تيح ُو ان هچصٔ الؿ ےھچ

ػهصًٕ ھن ھتيئ ظهے

ِوً مياين ين ظين
*****

2432

ْ

جصھاف دٍں ان دىرب ا ٌوىل ٌفقو ےھچ
ْ
جصھاف دٍں ان دىرب ا ٌوىل ٌفقو ےھچ
ّ
ُ
دايع ےھچ ھی سصٍپٌْل ےن ِؽ يس ٌلكو ےھچ
ػاانت ِدھكاكے

ےھچ جصھاَُد ظَفَد

خعْات ذھيب ِو ھی ػٕ يس زعيعو ےھچ

دًسار ٌفقو زو ٌؤٌَ ين يحادة ےھچ

راخد اےن زعهنی ٌا ٌؤٌَ ان ھص ِاؾ دؿ ےھچ
ْ
ٌوالان ٌفقو ےن اےپ ھج هعس زو ھی
ُ
ّ
دَُا اےن ارصی ٌا جْد ٌا ھی ھص پو ےھچ
اِاكر ٌفقو ِو اِاكر رسا ِو ےھچ

ٌيًون مهُؼٕ ِو اجيُط ھی ابىلك ےھچ

دايع ھی يًل ان ےھچ ظَف اهلسی ٌوالان

ھج انـ ےل ٌوىل ِو ٌؼلك اھين ظة خو ےھچ

ّ
جْات ٌا ٖص جاّة گوُےج ےھچ ٌسح ػٕ ين

ُ
لوىب ان دسص اكپص ِغٌلت ٌا تيحُو ےھچ

2434

ظَف اهلسی ٌوالان ات خرش رھو ابيق

ْ
ٌؤٌَ ين دياء اے رب ھص اف نےه دؿ ےھچ

جصھاف اىسٍں رادـ ھچوں ثط رات اےن دف ٌا

جصھاف اىسٍَ ظَف اىسٍں زعخَح ٌعيعو ےھچ
*****
*****

از كمل  -:جصٖاف اىسٍَ اىؼَذ يًل اؾغص راف ؾاخة

2433

ٔس اُؾ رعٌء خٌـ ك زحر اكش ک یٌ کہلق

ٔس اُؾ رعٌء خٌـ ك زحر اكش ک یٌ کہلق
کس رً نن مللٍ اُؾ ن ظر اكش ک یٌ کہلق
َ کس طرد عہٌ
مٌّ یذ جٌُذ کہو رً ْسھ
حب کو ہَ ْسي ؼَ رسق يير اكش ک یٌ کہلق
ک یٌ خٌف ؼَ دبلاشا ہَ رعلت کٌ گلس یٌق
سر ؾیز ہَ اؽ اُؾ زحر اكش ک یٌ کہلق
َ
یلق خٌف تیري دیػ ریك آقٌ ّ یٌ گئ
َ ہیك عٌلٍ قذش اكش ک یٌ کہلق
جلر لکي گئ

ُ
ٹ
َ ک ھٌ
ٌٍُّ نن اس علٍ کَ ہَ جق کَ لیئ

معرب ؼَ ُلٹ آٌُ مہر اكش ک یٌ کہلق
آیکھتك ہٌ رکھٌ رً اگس نن ٌٍُّ علٍ
ؾیركق کَ بھٌ بھراۓ جگس اكش ک یٌ کہلق

2433

م
ط
ض
ج
ك
َ لف کَ حب تیر
ـ نن ل
ر یذاۓ
ِی یٌ ہَ تیرا خٌنن ؽبہر اكش ک یٌ کہلق
رامق جل تیرا جھمص رً اہللُُ کَ كلٍ

ُ
بھتکیگٌ بھر كم ارھر ارھر اكش ک یٌ کہلق
ُ
رعلً ہل ٌُ رل یـ ہل اس رعلً راش کٍ
نن ِیش ہَ نن ضٓس ك ضٓس اكش ک یٌ کہلق
َ ہَ ؽٹھٌ و یکس ٕص کٌ
اْچٌـ جٌ پئ

اہلل

کٌ

یلپیگٌ

فہر

اكش ک یٌ

کہلق

رس شام نن رکي جٌۓ تیرً بقش قذـ خٌم
ٔس كم ہٌ ہَ جبت کٍ زگس اكش ک یٌ کہلق
ٔس تیرً خٌبي جلـ للق رستق کٍ ور ْخ
ہل جٌۓ نیشر كم شفر اكش ک یٌ

کہلق

نن ؽیف ك ضش کٍ آشضك نن ْجت ك ٌُح کٍ
ہف ٓس شہَ کسـ کٍ ن ظر اكش ک یٌ کہلق

2433

س
قرمٌف دیػ ریق کٌ ٔ لیف کس اً جٌف
أسٌ نن ہل کَ ہلً ورش اكش ک یٌ کہلق
هجت ہیك عٌفبت میك شہَ خٌم دیػ ریك
َ عير
اہللُُُُُُُ ْخس

زضر اكش

ک یٌ کہلق

ؔ کٌ ْچلص
ٔشربػ آة ؼَ ملٍ خٌکس
کس رً ّ یٌش ْسي نن ہیر اكش ک یٌ کہلق
*****

از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2433

ب
ض
ك
ـ جذا
ب

كضـ جذا

ٌٌُُ

مللٍ

م

ٌٌُُ

كضـ

َ خٌشً جگت میك
َ لَ کَ رھلُرك ُگ
ر پئ

تہتك ُـ ٓسآس بھٌ قرؼ ہَ یکسٌق

ض ِل َر ِ ّب ْ "
کہی یگ
َ خذا " ٰھذَ ا ِم ْن فَ ْ

ت َم ْو ٰل کٍ ٕص کٌ
ہَ اقراش َم ْن ُک ْن ُ
َ
َ شہ ی ی گ
تیرً رش نن آ آ کَ کہئ

ملاُذ

ٓ س ھ ٌ ّ به

کَ

ٓسالَ

م
ض
ك
ـ
مللٍ
ٓسہٌف الہذي جیسٌ مللٍ

م

كضـ

م
ض
ك
ـ
نن ٌُلگَ تف أسٌ مللٍ
م
ٓسہٌف الہذي مللٍ مللٍ كضـ
م
ض
ك
ـ
يرئٍ جل ہَ اّ یٌ مللٍ
َ ہیك ہف نعرم مللٍ
جل ر پ ئ

واهلل

ك
ا ُ ِح ُّب َ

مللٍ

یلالَ ع طٌء کسٌُ مللٍ

م

كضـ

م

كضـ

م

كضـ

م

كضـ

رً ہر مذعٌ اّ یٌ مللٍ
كم مذعٌ رعلً کسً اكش راعٌ
ُ
م
ض
کسً افی یٌد اصکٌ مللٍ ك ـ
ر یٌئٍ ّ یٌۓ ور ْخ قٌطمن کٍ
م
شہَ رشر ُؾ آقٌ مللٍ كضـ
کسـ قرمٌ رشٌُۓ الضٌؿ ہف ٓس
ح
ی
ق
ؔ جلل کسنَ دج فٌ
اً خٌکس
م
ہَ جؼ کٌ جہٌق کعبن مللٍ كضـ
*****
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هبص يلَست ظالگ پاكرس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
ِ
هب ِص يلَست ظالگ پاكرس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
سَ ٌَ دھَ ےن اپْا كارس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
دًس ٌفقو ٌوىل نصي ىو ،رايل ھجويل اپين رھصي ىو
ِ
ھتاےس تڑیس پار

متارس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل

كرب ٌا روش ےھچ ٌوىل دمحم  ،دے ےھچ دياؤ اےنپ ےب خس
ْ
ًِصس ظين ےن اج ھٌلرس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
جصھاف دٍں ےن ظَف اهلسی ين اٍم جتًل تَوے هشا ين
اٍم } ؾورة دؿ ٌا ِچشارس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
َ ِّ َ ُ ُ
ُ
ُ
ُؽ ٌَ نٓذ "ٌوالٔ" ٌا ُ ،يب دمحم نصي چاك ھتا

اھين يؿٍد ِو رھي اػارسٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل

2433

ريوص يس ثط نصي ارادٔ  ،فساء ٌںی ھتاؤں يجي زایدة
ُ
ْ
ا جشتد ےن يجي ارھارس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
جػيے خعس ٌا ديوےدارس  ،اے ػٕ ٌفقو ان جاں ُ ِػثارس
اھوس پاكرس جوش ٌا ًِصس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل

ْ
ابيق رھو ٌوالان ٌفقو  ،ا} دياء نصۓی ےھچ ھص پو

اھين ثلاء ٌا ظلگي هبارس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
ػفَى ھتاےس ٌوىل ٌفقو  ،نصےس ػانص يلساؤ خو
ْ
ًِصس ا ات معص پاكرس ٌ ،وىل ٌوىل ٌفقو ٌوىل
*****

2433

ٌُ رشر ٌُقٍ شہل خٌم دیػ الہذي

ٌُ رشر ٌُقٍ شہل خٌم دیػ الہذي
مللٍ خًهت شہل شات رف ہَ رعٌء
ہُ
ا ـ الکسٌء کَ فیض کٌ تیرً سر نن ہل خٌنن خذا
ہر عٌـ مذد تیرً

اِی یٌء  ،اكن یٌء  ،اكل یٌء

ع
ح
ک
ع
و
و
ک
َ خذا
پئٌ کٍ شچوتیك  ،كصٌ کٍ تیك  ،امٌمٌ تیك ،ہ

آیکھمق ؼَ آیکھتك مً کس یل ہف ؼَ ضىبت کسً
بھر کیلق نن جہرم تیرا مؤوتیك کٍ ن ظر
ُ
ل
ى
ّ
جی
ق
َ خذا
نن خٌشي ا تیك ،تیري تیك  ،نن خٌشي قر تیك ،کہ
میك شہیك

2432

َ ہیك ہف
بھ یري تیري جھٌلق میك ات نی یٌف ؼَ ِیٹھ
عرض ہیك جٌشي ش ہَ مللٍ إٓکٌ لطػ ك کسـ
نن ذب یلاضؿتك  ،تیري ع یٌّت  ،خکلف ك شاختیك ش ہَ خذا

دیفبن ركش میك
آٌُش

ضُذم

ہر

ہل نَ

ركش
ہر

ہمکل

ن ظر

ضمٌق ہمکل

ٌُر

آ

گ یٌ

آ

گ یٌ

َ خذا
نن خٌشي ًسچذً  ،نن ذب عمٌشنتك ،نن ذب هچٌقتیك کہ

ىحراب خ یذش کٍ نن  ،عٌـ ٓسکٌت ؼَ اُؾ رف
قٌطمن اكش ٌصطفٌ

کٍ ور ْخ

َ اُؾ رف
پئ

َ خذا
الہٌ ٕضرنتك نن ذب ٔسٌشنتك ،نن ذب سعٌرنتك کہ

2432

ٔشربػ اب یل

َ میرً
ى پئ

سرکٌش آس کسـ

ہیك مؤوتیق نیب عیر آة کَ مللٍ جلمَ قذـ
َ خذا
ہمٌشي رشرنتك  ،ہمٌشي نیتیك ،ہمٌشي جٌختیك کہ

اپئٌ ع طٌنتك ْخش ري ّ یؿ رامق میرا ٓشه گ یٌ
خکس بھر بھٌ تیرا شم گ یٌ

ؔلٍ کسً
زچذً جمٌ
ُ
ُ
خ
خ
َ خذا
نن ا کٍ جذوتیك  ،نن ا کٍ ِیتیك  ،مذد کٍ عٌرنتك کہ
*****

2434

ْسي خٌ ّ یذا ہل کہٌق اُؾ ہزاشكق کَ پنح
ْسي خٌ ّ یذا ہل کہٌق اُؾ ہزاشكق کَ پنح

جلش نَوا

گ

لسق كجذت کَ ہزاشكق کَ پنح

ىح قـ ریق کل نَ و یـ دبلاشا

یل ن َ

کیلق کو نَ و یـ ہَ یل جؼ کَ دبلاشكق کَ پنح
جل جًكت کو تیري ٌُت میك ٌُنَ ہیك ہف
کٍ كم ملجلر ہَ طٌبػ کَ اٌُشكق کَ پنح
اً بفٌ ایق بفٌ ایق بفٌ ایق بفٌ
ُ
ْحقى العضر ہل تف ضہذ سعٌشكق کَ

پنح

گس تیرً فیض کٌ امذار نن ہلٌُ یل کہٌق
وفرا ٌُنَ ٌکٌق اہـ

ٔسٌشكق کَ

پنح

جلؼ میك ہیك تیرً ارسٌف ك زچٌ کٍ ٌُنتك
ُ
ل
ش
ہَ شكاح اف کٌ ہٌ ا َ نُُ کَ ٓصاشكق کَ پنح

2433

ؔذ علٍ خٌم کٌ ہر رـ ہمذـ
نن ج ل ہ َ ع ی
ہَ نن او یذ کَ ہل اُؾ ہزاشكق کَ پنح
٭٭٭٭٭
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َ ہی ك
ْسي ؼَ ہف رؿ لگٌنَ ِیٹھ

َ ہ یك
ْسي ؼَ ہف رؿ لگٌنَ ِیٹھ

َ ہی ك
عسؽ کٌ سكؼ کھٌنَ ِیٹھ

کس کٍ طٌقت ہ یٌنَ رش ؼَ تیرً

َ ہی ك
رُکي لَ کلف آنَ ِیٹھ

تیري رعلت کَ ٌُغ میك مللٍ

ن
َ ہی ك
غوتیك خٌشي ٌُنَ ِیٹھ

طبب العضر تیرً ٓسرً ؼَ

َ ہ یك
اّ یٌ جللم رکھٌنَ ِیٹھ

ملصمس عیسمي ؼَ ضٌُرم ٓس

َ ہی ك
اپئٌ خٌٌُت ٌُنَ ِیٹھ

عرش

ٓس

قٌطمٌ خلتمٌق نن

اّ یٌ م ظہر ّ یٌنَ

َ
ِیٹھ

ہ یك

عہٌ طبب نَ اپئٌ کسػٌ ٓس

َ ہی ك
خٌف ؼَ جلر پٹھٌنَ ِیٹھ

اػٌ مللٍ کٍ ٌُؽ زضرت میك
م
ض
ك
م
ـ ٔشر لؾ ؾیرت
نن

َ ہیك
ہف یل زچذم ْچٌنَ ِیٹھ

کٍ

َ ہی ك
ذب کٌ ذب نن زچٌنَ ِیٹھ
ُ
َ ہی ك
ٓصر شب ہٌبي ابھٌنَ ِیٹھ

قذـ یمٌئٍ یل

َ ہی ك
آُکي کٌ قرش ْسھٌنَ ِیٹھ

جی یٌ ضیلش ہیك کـ لضٌُـ کٌ
طمؿ ہل

عير

ظو کَ ضٓس

َ ہی ك
َ كالذ کٍ جٌنَ ِیٹھ
ا پئ

خٌم

لَ
َعا ر

*****
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َ ہیك
َ حب ظو ْحر ك ٓس ریکھئ
ْسھ
َ ہیك
َ حب ظو ْحر ك ٓس ریکھئ
ْسھ

َ ہیك
نن زدمٌ ن ظر ؼَ ٔشر ریکھئ

َ
َ ہیك ْسھ
ٕصیرت ؼَ حب ریکھئ

َ ہیك
ریکھئ

نن قٌلٍ میك قذػٌ سیَش

َ ہیك
ریکھئ

َ رُکي کس اً عہٌ دیػ ریك
ْسھ

امٌـ ضمٌق ًسیفر

اً ضًس ہذاّت تیرً یلش ؼَ

َ ہیك
میلش نن ضًس ك يير ریکھئ

تیري ع یٌٌُت کَ

َ ہیك
اً ٌٍُّ خ یذش گلہر ریکھئ

ہَ قٌطمٌ اُذاعٌ جل ٌضر اس میك

َ ہیك
َ عرش ٓس جللم گس ریکھئ
ْسھ

ضمیق ك فمٌ سرؼ ك عرب میك ہَ یل

َ ہیك
یل ہٌ ہَ یل ہٌ ہَ جذھر ریکھئ
ُ
ک
ی
َ ہیك
اتہتك جلذ کٌ ہف زحر ر ھئ

ضو یذش ؼَ

علٍ

دمحم
ُ
س
َ ہف
اػٌ جلذ کَ زحرت کٌ ْ ھ

َ ہیك
حقیقت میك جلذي ت ير ریکھئ

مذّبن ہَ علف کٌ طبب امٌـ

َ ہیك
َ اس مذّبن کٌ رش ریکھئ
ْسھ

کَ جھمىف میك

َ ہیك
ریکھئ

نن رعلت طیّتُ
امٌمٌ

بحلیّ

قٌطمن

رستیق

َ ہیك
میك حب ریکھئ

ضىبت ك اش قٌؼ

کٍ خٌف میك

َ و یـ ؾیر
ْسھ

تیر

َ ہیك
یل چیرت میك اپئٌ قکس ریکھئ
ح
َ ہیك
َ ہف قیفٌ ُذش ریکھئ
ْسھ

2433
تیرً سر نن ٌُح ّ یٌّت ہَ رس میك

ُ
ص
َ ہیك
ُسس ّ عُُُُقذس کَ رشش ُریکھئ

ب
مًُؾ جھگشنَ ہیك كص یـ میك حب

تیري كالہٌنن خ ظر

ہَ کہ یٌ کلئٍ علف ىۓ جل آرـ

َ ہیك
كم اس خٌم میك مذذس ریکھئ

ہَ کہ یٌ کلئٍ بھٌ پئٌ کٍ ع یٌرت

َ ہیك
كم اس ظو میك خٌـ ك زحر ریکھئ

ہَ کہ یٌ کلئٍ بھٌ علٍ کٍ زچٌعت

َ ہیك
نن ظو میك كم ہٌ کس ك قر ریکھئ

ہَ کہ یٌ کلئٍ خٌف ك صمکت میك اُکل

َ ہیك
رعٌیل میك طٌ لع ضٓس ریکھئ

کہٌ ذب مًُؾ نَ ظو کٍ ّ یٌ ہف
َ
ْسھ

ع یذ

ؔئ ٍ
جٌکٍ یمٌ

ہنیشو

بفرش ٓسیك ًس ت ظر

َ
ریکھئ

َ
ریکھئ

ہیك

ہیك

َ ہیك
جذا کٍ ع یٌرت کٌ گھر ریکھئ

*****
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َ ہیك جل ن ظر کسـ ؼَ
ب قذٓس ُذؿ ر پئ
َ ہیك جل ن ظر کسـ ؼَ
ب قذٓس ُذؿ ر پئ
َ قذـ ؼَ
َ سرػ ا پئ
اس عہر کل ْخسی یگ
جلش آمذُذ جلش آمذُذ
َ تیرً قلب ك جگس ہف
قذملق میك ْسھٌِی یگ
َ تیري دتیر کَ عف ؼَ
ٓسجبب کس ّ یگ
چیراف ضمٌنن ہَ تیري رُکي کَ ععهت
منخلش ہلۓ جٌنَ ہیك ذب جٌم ك رسف ؼَ
َ تہٌئٍ
َ ر پئ
و یًر کٍ قرحت میك ْسھ
ذب جلش ك مًُؾ بھٌ آس آۓ اشـ ؼَ
نن فیض ملاُذ کٍ ع طٌء ْخش کَ یل نَ
ٌُى ہَ عًملق کل ٓشً ٌُض ك نغف ؼَ
َ
َ ّبن ىسي ؼَ قر ؽئ
گس فیر میك یلجھی یگ
م
ر یذاۓ كضـ ہلق کہلٕگٌ میك ضعف ؼَ

2433

ٌُ رشر

شہل

راعٌ

د تیر

خًهت

َ شہیك تیري نغف ؼَ
ذب اہـ كىء ُلئ
لف کل م طللب تیرً رش کٍ وقیري
ممیؔ
ُ
مـ جٌۓ ش قٌء اخکل تیري جٌؽ قذـ ؼَ
جلش آمذُذ جلش آمذُذ
*****

ْ

ْ
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متاري ا هشٓؼاھي ٌحارؾ ھتاجو ديوة ےن

متاري ا هشٓؼاھي ٌحارؾ ھتاجو ديوة ےن

ُ
ّ
ٌحارؾ ھتاجو ريلد ےن رظول اهلل ين اٌد ےن
ُ
متںی دايع رسا ان ھچو رسا رالص تالؤ ھچو
ْ
مهںی ىحَّم هكےیئ ےھچ ا دايع اهلل ين ديوة ےن

متںی ظڑیھي جنايت ين كسس ان ھگص ٌا هپْچاكے
ْ
متاري ا ھساًد يس ھٍںی ىَسم ثؿریت ےن
ُ
اٌاـ اىًرص ٌوکي ھاـھت متاري پَھٹػ پص خبيش
ُ
َ َ َ
ّ
َ
"کلاب كوظنی" ين يومی اىؼاف كص تد ےن
َ َ
ْ
امسكي ىَسا اُکھوں ٌا زو " اك ادین " ين ًٌین ھتيئ
ْ
ھتَا ھتْڈک كٔ اُکھوں ين ھٍںی جاين خلَلد ےن
ْ
مهںی دًهھي اے ٌوىل اپين خرضة اٌاٌَد
تال ػم دًهھےیئ ےھچ لَّيب كٔ پاؾ خرضة ےن
متںی ابكايج ؾاخة ھچو ھٌلرا دؿ ان ٌاىم ھچو
ْ
مهںی جاِو ےن ظوُيپ اےنپ ىَسم ےھچ جْد ےن
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متںی ٌوىل ھٌلرا ھچو مهںی ادین غالٌو ےھچ

ْ

کصس ٌلحول اےى ٌوىل غالٌو ين ا رسٌد ےن

ْ
ػهص نصسا ےن اای ےھچ ػهص كروو يحادة ےھچ
ْ
ا ٌاھتاؤ ھجُاككي ےن جباكي دًسا جسسٔ ےن
ھگْو جَؤس اے ٌوالان متارا پاؾ ظإً ٌا

ّ
رےھ ِيضة يس ھص ٌؤٌَ ےن دمشَ چان ے ِذىد ےن

ْ
ؾيوزو ےن ظالٌو يس رسا ظحدإُ کص جو

ُيب ےن راص مهُؼد رمی ُيب ين پاک يرتت ےن

ْ
ابكص اٍم رادـ ھچوں
دمحم اپ ھچو ٌوىل ٌںی ؔ
ْ
ےھچ ا ِعحد كرو ھت كاےطس رمحد ين ِوصة ےن
ْ
ٌںی رسٌد ٌا ا ھكاىو ين نصي جويت هپْاكي دكں
ْ
متارا كسٌو ٌا دًهھي متارا يس ا ِعحد ےن
*****
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م
ض
ک
ی
ك
ـ نن آ کس یل ر ھم
َگٍ ع طٌٌُ رش ظو
ت مہتك پنجتق کٍ مل
م
ض
ک
ی
ك
ـ نن آ کس یل ر ھم
َگٍ ع طٌٌُ رش ظو
ت مہتك پنجتق کٍ مل
او یذكق ؼَ ٌُلق گَ ٌُلکـ صماٌُ او یذ اپئٌ اف ؼَ لگٌ کس یل ریکھم
َگٍ ت مہٌشي ًُنتك
الہٌ ًسیت لَ اف کٍ ًُنتك نن کیلق کس ُل
ً
ً
َ ىلشا تف دیػ الہذي کل ًُ کس یل ریکھم
مذر کل بقی یٌ نن آِی یگ
َ ٓسرم
ٕصیرت  ،ب قتق کٍ آیکھمق ؼَ ریکھٌ ن ظر آ شہٌ ہَ جل ہَ ٔس
ُ
اً مللٍ ہَ ُکلٍ ظہلش امٌمٌ سشا شذ ؼَ ٓسرم ہ یٌ کس یل ریکھم
جہٌق کَ ؽٹھٌ عف ؼَ ہلگٍ شہٌئٍ رس ییبن زضرت میك ہلگٍ شخٌئٍ
نن مللٍ کٍ رعلت کل لی یؾ کہو کس رستق کٍ ىچلس شجٌ کس یل ریکھم
َ جل تف ٓس ع طٌلق کَ رشٌُ
َ نن ٔسبن تہی یگ
جلػٌ کل نن ٓسصمگَ ہل ُگ
ظو کسًُء ٓس نن مللٍ کَ ہيرام سشا خ یذ آ ٔسمق تہٌ کس یل ریکھم
َ راشیق میك جلب ركلت
ب نع ْخش ہلگٍ ت مہٌشي ْچٌشت کمٌل ُگ
َ کمٌ کس یل ریکھم
رعٌو و یٌشؽ کٌ اعلٍ ذصانن نن مللٍ ؼَ تہل

2434

قذش اپئٌ جٌیل نن عٌلٍ قذش ؼَ کہٌق ؼَ کہٌق کس رً نن اؽ ن ظر ؼَ
َگٌ ضمٌنن ت مہٌشً قذـ ٓس رش ظو نن سر کل جھکٌ کس یل ریکھم
ج ھک
َ ُل یذ رشجٌت میك اُؾ رف
َ نَجذ نن منغف كىخسق ذشھل ُگ
یلاض ّ یگ
کسٌ اُؾ مؤمق کٍ تف  fostershipمیك کٹھٌ اپئٌ ركلت ل یٌکس یل ریکھم
ًُكت قرآف اكش ح لظ قرآف ہَ ضىیلب مللٍ ش قٌعت کٌ خٌمٌق
اُذھیري لچذ ہلگٍ شكطق ت مہٌشي نن ضمع عمـ کل جً کس یل ریکھم
ؽئٌ ہلگٍ جبت کٍ ٌُنتك تہت ػٌ مگس نن حقیقت ہَ اہـ ب قتك کٍ
كم جبت کل ػتق الی قتك رُکي للگَ قذـ میك نن ظو کَ فمٌ کس یل ریکھم
کًـ علٍ ہَ کًـ عہٌ کٌ کو " ارسق ا لٍ مق اخٌء ا ل یؾ "
َ نن ارسٌق کٍ عٌرت رکھٌ کس یل ریکھم
تہت تف نن ارسٌف مللٍ کس ّ یگ
َ بھملَ جلدبلق میك رف شات جذا مٌف لیگٌ ت مہٌشي ہر اُؾ ٌُت
شہلگَ بھل
َ رؿ کل و یٌ کس یل ریکھم
تہت مٌف ہلگٌ ہذایل کَ ٓصرُؾ کسٌ شك بھ
م
نن مللٍ کٍ ٌُ رشر طمؿ ب قٌو ہل خذا ظو كضـ کٌ لضـ جذا ہل
ت و یٌنتك ٓس آّ یگٍ اس رعٌء ؼَ رعٌء کٌ نن زچذم ْچٌ کس یل ریکھم

2433

عًمٌ مللٍ میك جٌكـ ہلا کـ جہٌق جٌف لَ کو ت مہتك ک یٌ مً کـ
َ رُذ مللٍ ر یٌ کس یل ریکھم
ؔ خذا مللٍ مللٍ کٌ نعرم پئ
اً خٌکس
*****
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ّ
ابغ ِاٌاـ اىضٌاف ان لگ
متںی ِ
ّ
ابغ ِاٌاـ اىضٌاف ان لگ الىٕ
متںی
ِ
ََ
فَـ ا زل ان دررذ
اےن ِ
متںی ظاچا ھٌلرا پری يايل ھگصاان

الىٕ ھچو

ھچو

ان متںی ڈاال ھچو

ھچو

متںی ٌص ِد كيل حمحوب ابری زًاىل ھچو

متںی ِھٍّد ان ھچو هپاڑ جود ان درای ھچو

اےن يمل ك ادب ان گگَ ٌا چاُس رسپاال ھچو

متںی ك ٍٓیٹ ٌا همص ك كفاء ين ىًو ُگَْٕ ھچو

اےن ِخمل ك خَاء ان گال ٌا ٌويت ين ٌاال ھچو

ْ
متںی ا ِؿ ُيب ان كز ٍص ھچو اےن دايع ھچو

متںی اٖين كالء اےن ِيؼق ٌا ِدف اگال ھچو

متںی فقو ك کصـ ان دٖين ھچو ٌاىِک ٌٖلرا ھچو

متںی ظرت ان دكر ٌا ےنمه روب ظْ اال ھچو

ْٖس ظْس ميَ کھْڈ رنی ان متںی ؾوتٕ ھچو
ُ
اےن جمس ك يىل ان تسف پص ػاؿ دكػاىٕ ھچو
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ظيماف خق ان پوات ھچو
متںی ظَف اهلسی
ِ
اےن جصھاف دٍں رسسر ان پاک ظالىٕ ھچو
متںی ھپول تسف ٌا ُظہاٌْا ھچو جعة سص ھچو
متںی ظاےت فيک يس رشؼ ٌا جص سص ك ابال ھچو

متںی رسا ان ؾحغد ِور يس رِاگان ھچو
ْ
متںی ِيمل ان ا ِب خَوة يس ٖصایال ھچو
ْ
ّ
ا ٖاـھت متارس خسا ےھچ ھَو رمحذ ےھچ
متںی مجيٕ ديازو ٌا اًک دايع ِّصاال ھچو

متںی يلو ين ٹوچن پص ےنمه روب چڑٖاای ھچو

اےن لحى ين ھكاڑ يس ےنمه روب ُ ِاكال ھچو
ّ
متںی ز ٍٓذ ھچو امياف ين اےن ِيضت ھچو
ْ

متںی تهرت ھچو اظالـ ان اےن رھاال ھچو

يحس يًل ےھچ غالـ ےن متںی ٌوىل ھچو
ا
ِ

متںی ظالگ ٌؤٌَ ٌصد ان ٌََ كاال ھچو
٭٭٭٭٭
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یل امٌـ کٌ م ظہر ہَ
یل امٌـ کٌ م ظہر ہَ

ظہلش

میرً مللٍ جیلك ہزاشك خٌؿ

میرً آقٌ جیلك ہزاشك خٌؿ

لسق ہَ

شكطق ہَ

یل حقیقت کٌ

گ

کٌ

یل كلٍ

اہلل

مب ظر

ہَ

میرً مللٍ جیلك ہزاشك خٌؿ

میرً آقٌ جیلك ہزاشك خٌؿ

تیرً جل گسر بھرٌُ ہَ جؼ

یل

لسٌف كذؼ

میرً مللٍ جیلك ہزاشك خٌؿ

میرً آقٌ جیلك ہزاشك خٌؿ

یل ضىبت کٌ شرٌُ ہَ

فمٌء الہذي کٌ ب ّزیا

میرً مللٍ جیلك ہزاشك خٌؿ

میرً آقٌ جیلك ہزاشك خٌؿ

َ ركق میك اُکل ش قٌء
شب کہ

اكش طمؿ کسكق میك ب قٌء

میرً مللٍ جیلك ہزاشك خٌؿ

میرً آقٌ جیلك ہزاشك خٌؿ

واہلل

ہَ

2423

مللٍ کَ ہلكً رُذ

و یٌكً ہف

میرً مللٍ جیلك ہزاشك خٌؿ

میرً آقٌ جیلك ہزاشك خٌؿ

ارئٍ

عًـ

ؔقر
ٌُ

میرً مللٍ جیلك ہزاشك خٌؿ

انغف

نن

نن تیرً

ع یذ

خٌکس

میرً آقٌ جیلك ہزاشك خٌؿ

*****

2423
یل اس طرد آیکھمق میك میري فمٌۓ
یل اس طرد آیکھمق میك میري فمٌۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

کو ریکھمق جہٌق ٔس ن ظر یل ہٌ آۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

تیري رُذ رُذاش ٓسہٌف ریك ہَ

ٓسہٌف الہذي خٌ یل بھٌ رستك ہَ

ٓسہٌف الہذي جلر ہٌ ْسي میك فمٌۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

َ آ ٔسمق
َ رُکي کس آُکي ؼَ ٕکل
ْسھ

َ ظہٌشن کَ آ ٔسمق
یل گلٌُ کَ ٕکل

ًسخ مبن کٍ آ ٔسملق ؼَ ہلئٍ جٌۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

تیرً خٌبي شب ہَ نن ہمکل ب قتك ہَ

تیري رُذ ع یٌرت ؼَ کسي کف تہتك ہَ

پٹھٌ رُکي کس ْسھکل زچذم ْچٌۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

نن رہلیز یل تیري ٌُب ذسـ ہَ

قذـ یلػٌ دج ؼَ تہتك کلئٍ کف ہَ

جذا ىسھکل ہر رف نن کعبن رکھٌۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً
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کسً رُذ تیري ہَ ًس یٌؼ عٌلف

ن ظر بھر کَ رُکي ہیك نٌَُب عٌلف

َ ن ظر یك ْسھٌۓ
تیري شام میك ِیٹھ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

اً مللٍ تیري رُذ آبھم تہر ہل

ہل نغهت کٍ ٌُشش کسـ کٍ ن ظر ہل

ٓشھٌ آس ل یکس تیرً رش نن آۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

میك ریکھٌ کسكق تیرً ِی یٌ ک یٌشي

ِیسف نن تیرً میك كذقَ میك كاشي

تیري ہر اراء ذب رللق کل لٹھٌۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

ب قٌء طمؿ تیري کسً اپئٌ ٌُشي

کسً تیرا

رُذاش ٔسلتك ہمٌشي

كم مٌؿ اكش جٌف ؼَ قرٌُف جٌۓ

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

َ تیري قلف حب ابھٌٌُ
مذد لکھئ

یل ہر ذسػ میك تیرا ہٌ عکس آٌُ

َ زسھٌۓ
ؔ کل ا ٔس
ٌضٌمیق خٌکس

اً مللٍ دمحم کٍ آیکھمق کَ ٌُشً

*****
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یل أسٌ ضمع ىح قـ ہَ قذاء ہَ رس نن ٓسكانَ

یل أسٌ ضمع ىح قـ ہَ قذاء ہَ رس نن ٓسكانَ
تیري ٔس اؽ جھلؾ ٌُنَ کل مللٍ ہف ہیك ریلانَ
زچٌكت نَ تیري مللٍ پئٌ ٌُش ْد لکھٌ ہَ
َ اب ُؾؔٓسانَ ہیك كم اكسٌنَ
َ آۓ بھ
جل دیئ
َ ہیك ٌُب ٓسکت کَ
ُذكلت تیرً قذملق کَ کھل
ؔ

گلس یٌق کس رٌُ ہَ شُگصاشكق کل تیرً ٌُ نَ
ٓسٔسٌئٍ کٍ ک یٌ اكقٌت میرً رش نن آ جٌۓ
ىچٌمظ ہَ رعٌء تیري کلئٍ مٌنَ ٌُ نن مٌنَ
ہیك تیري ٓسپبت أسٌ کو آكاشم تہتك ہلنَ

ّ یذھَ ہیك اُؾ ركشي میك تیرً ٔسینخ کَ رانَ 
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ُ
یلا ل یـ نَ  ،سرجٌ گـ نَ  ،ہف نَ اّ یٌ رؿ ىۓ
ؔ

ْسھٌكش ْسي نن ذب مللٍ عق یذن کَ نن ُزشانَ
ًُخٌ ہر طرػ ْسي خٌ کلئٍ شہیر ن ظر آۓ
س
سر ٔ لیف چف آگَ ک یٌ بھر تیرً رّ یٌ نَ
اً دیػ ریق یل ہًسٌف ہَ مللٍ دمحم کٌ
ع قـ ٌُلص ہلئٍ خ یکٍ تیرا شّبن كم ک یٌ جٌنَ

ُ
گساۓ ک یٌ اؼَ کلئٍ ّ یٌء ٌضبلط ہل رسکٍ

گسا ن ظركق ؼَ رّ یٌ کٍ جل آٌُ ہف کل تہکٌنَ
ُؔ
تیري طٌقت کہٌق مذد ظو کس ٌُۓ یل فیركض

قلف کل ري ہَ تیري طٌقت ٓسكاض مللٍ نَ

*****
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یل یلش کٌ ق یلى ہَ یل یلش کٌ کعبن ہَ
یل یلش کٌ ق یلى ہَ یل یلش کٌ کعبن ہَ
َ یل قذـ رس جٌم  ،كم ىیؼ زچذم ہَ
ش کھ
رس ؼَ یل ہلا شاصٌ  ،كم ع یذ ہلا يرصٌ
معیلر یل رضکٌ ہَ  ،شب کٌ كہٌ ّ یذم ہَ
رامق تیرا ٌُکیزم  ،قذػٌ کٌ ٌضلو ہَ
ُ
ہَ آب كصلء ا ٕکٌ  ،جل تیرا ٔسیبن ہَ
کہ یٌ ہَ اشئٍ یل  ،عش کھٌ کَ گسً ملػٌ
جل طمش نن شكطق بھٌ  ،مللٍ کٌ كم جللم ہَ
ایلاش كم عٌلف کَ اس یلش میك کھمۓ ہیك
َ زھٌى ہَ
كم یلش ہَ جلر چیراق  ،رس نَ ْسھ
َ کٌ خلیقو ہَ
مللٍ کٍ ضىبت میك جیئ
مللٍ کٍ ش قٌعت میك  ،يرنَ کٌ طربقو ہَ
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و یًر کٍ جلدبل نَ  ،کس زاى تہٌؿ ہمکل
صم ۰۱۱جٌف ؼَ قرٌُق ہل  ،ہر رؿ میك نن جزنن ہَ
اً مللٍ تہٌئٍ کَ ىیؼ یل تہتك گسجن
ٓسعرض ہَ یق مق رھق  ،ارئٍ خٌ جل ھذنه ہَ
دتیر کٌ عف ْسھکل  ،ضىیلب ہَ ہر ػٌء ؼَ
ہف عرض کسیك ْسھکل آ ٔسملق کٌ ْخلي ہَ
دیػ الہذي ملىٌُ مللٍ ٌُ رشر شہَ ٌُقٍ
ٌُ شب نن رعٌء تیرً ّ یذك کٌ كطیقو ہَ
اً یلش ىخسف جل رکھًئٍ جل جھلؾ یلنَ
ُ
ؔ کٌ سچیرن ہَ
كم رّ یٌ ك اذسي میك خٌکس
*****
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یل ہٌ جلاب ك خ یٌلل میك شہَ سرکٌش ک یٌ کہ یٌ

یل ہٌ جلاب ك خ یٌلل میك شہَ سرکٌش ک یٌ کہ یٌ
َ ہلٌُ شہَ ہر رـ تیرا
ىسھ

رُذاش ک یٌ

ک ہ یٌ

كم رس نَ ٔس تیري ٕضلٓس کل اؽ ٌُش ہٌ ریکھٌ
كم تیرً عسؽ میك ہل جٌٌُ ہَ سر خٌش ک یٌ کہ یٌ
تیرً رُذاش ؼَ رؿ کل خکلق مل یٌ یل ہَ ل یکق
اگس کس رً ن ظر ہف ٓس ظو آساش ک یٌ کہ یٌ
يرٕضل ٓس تیري ن ظر ك ش قٌء رس كقت ہلئٍ ہل
اگس کہو رً پٹھٌ ىسي کل کلئٍ پتمٌش ک یٌ کہ یٌ
میك تیرا ٌُـ للق ًضکـ میك شاہیك مـ ہٌ جٌئٍ ہَ
شکٌكث کٍ بھٌ گس جٌئٍ ہَ ہر ریلاش ک یٌ

ک ہ یٌ

گ
تیرً لسق کَ ہٌ ہف بھمؿ ہیك اً ٌُع یٌف ریك
جل ہلٌُ ہَ ضىبت ؼَ تیري گلصاش ک یٌ کہ یٌ
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کتیك خٌہل کَ سر ہلنَ ہیك چف آگَ تیرً آقٌ
تیرً قذملق نن ریکھٌ ہیك کتیك رر یٌش ک یٌ کہ یٌ
َ
كم معرب ؼَ نن ًشرؼ ُؾ جل یل جٌہَ یل کسي لىص
ہلا ؼَ ٌُت کسئٍ ہَ تیري شق یٌش ک یٌ کہ یٌ
ُ
كم رعلً راش کٌ ہر ٌُش ہر رعلا ٓشا ال یٌ
بھیسٌ ہَ کس کَ رعلا جلر ہٌ رعلً راش ک یٌ کہ یٌ
ٌضیبت نَ يركت ػٌ میرً گھر آکَ ْسھ یٌۓ
ُ
تیرا ر یذا ہلق مللٍ نن اً ہر ٌُش ک یٌ کہ یٌ
ور ْخ ٌصطفٌ ك قٌطمن اب جلذ ہف جلمَ
رکھٌۓ خٌبي تیرً رف ہمتك ع قٌش ک یٌ کہ یٌ
ُ
ہمٌشي ٔسلتك رش لستك تیري زضرت میك ہل جٌور
ق یٌهت ُؾ تیرا زخ یٌ شہَ رشٌُش

ک یٌ

ک ہ یٌ

2423

یل ٓصـ

ُُؔ
خٌم میك مذد جلائٍ کسٌُ شم خٌکس
اگس آقٌ ٔس یذ

کس لَ

تیرً

اسعٌش ک یٌ کہ یٌ

*****
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تیرا ر یذا ہل بھر كم اكش ؽئٌ ؼَ رؿ لگٌۓ کیلق
تیرا ر یذا ہل بھر كم اكش ؽئٌ ؼَ رؿ لگٌۓ کیلق
صما تیرً ضٌُق ٓس اكش کلئٍ ٌُـ آۓ کیلق
تیرً جہرً میك اؽ أسٌ کصش ہَ دیػ ریك سركش
ُ
جل ْسھکل رُکي لَ اؽ ُـ ن ظر شذ ؼَ ھ یٌۓ کیلق
تیرا رُذاش کسٌُ

گس ع یٌرت میك تہتك خٌمـ

یل ْسھکل رُکي کَ جلر نن جلر زچذً میك جٌۓ کیلق
ٕصیرت ؼَ تیري زضرت میك رس نَ سر جھکٌٌُ ہَ
ُ
َ آگَ صمؼ ؼَ نن سر جھکٌۓ کیلق
ُل یذي ا خک
لکھٌ رً ٌُـ یل بھٌ دیػ ریك سركش کٌ کسئٌ نن

بھر ہف ؼَ نن نن کہیل میري کسئٌ زگٌگٌۓ کیلق
ہزاشكق خٌضؿتك کس لَ كم رً ى لح کسكصك کٌ
ُ
م
جہٌق سکس كضـ ٌُ ہل اس ىح قـ میك جٌۓ کیلق
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نن رّ یٌ ک یٌ كم عقئٌ ک یٌ كم ىخشر ک یٌ ش قٌعت ک یٌ
ُ
جبہتك تف ؼَ ضىبت ہَ اتہتك نن قکس کھٌۓ کیلق
ٓسہٌف الذیق کٌ جٌئٍ شہَ ٌُقٍ ہزاشكق خٌؿ
رعٌء حب ُؾ نن کس للق میرً رؿ کل چتق آۓ کیلق
ؔ دیػ ریك سركش کٍ نن سشم یلاضي ہَ
اً خٌکس
تہتك یل ہف عًملق کل کلئٍ رؿ میك ٔسٌۓ کیلق
*****

از كمل
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تیرً رُذاش کل ہر كقت ىچل یٌ ہَ نن رؿ

تیرً رُذاش کل ہر كقت ىچل یٌ ہَ نن رؿ
َ میك رھڑک یٌ ہَ نن رؿ
تیرً جٌطر میرً دیئ
َ
ک یٌ عجب شـبن ہَ آیکھمق کٌ رللق ؼَ ا پئ
َ اكش تہل یٌ ہَ نن رؿ
آُکي ریکھتك ہَ ْسھ

نن تیري ٔسؤكؔیمٌ کٌ ہٌ آس ہَ واہلل

َ ہٌ یگھل یٌ ہَ نن رؿ
آح بھٌ ملـ کٍ جیس

َ تیر کلئٍ فیبت کَ
ًضکلتك ہل ٌُ جل
اؽ رىكش کٍ طرد ذب ؼَ ّ یی یٌ ہَ نن رؿ
تیرً رشٌُش میك آنَ کَ تہٌنَ زھلُرً
حب ہف ت مہ یذ شفر کٍ یل جہک یٌ ہَ نن رؿ
ٓشا ِی یٌب خٌ شہ یٌ ہَ شفر کَ ركشاق
َ رُکي لَ جٌ بھر کو ضمہل یٌ ہَ نن رؿ
حب ْسھ
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َ جذهت کٌ سرػ
اب یل ًش لط کل بھٌ رً رْجیئ
ركسرً عہركق کل ریکھتك یل ٓشّ یٌ ہَ نن رؿ
میرً گھر میك بھٌ کٹھٌ ہلگٌ عہٌ تیرا ق یٌـ
َ اشمٌیل کَ ضیلش ؼَ دبلشٌُ ہَ نن رؿ
ا ٔس
َ ضىسھٌنَ جً
تیرا رضمق جؼ ك ٌُطـ َؔکس
َ ؼَ ضىسھ یٌ ہَ نن رؿ
کہٌق جؼ ہَ ٓشً اّؔجھ
تیري زضرت ؼَ كراع ہل کو یل آ جٌٌُ ہلق
ؔ
ذب قرقت میك مگس ہٌۓ شسک یٌ ہَ نن رؿ
ٌُ اُذ خٌر شہَ آ ْح نن آۓ ْسي ٓس
نن رعٌء کسنَ ہٌ اخکلق ؼَ ل یی یٌ ہَ نن رؿ
رؿ کٍ ریلاشكق نن اككٌػ تیرً اً مللٍ
ٌؔکس یل چمک یٌ ہَ نن رؿ
حب شيف کسٌُ ہَ خ
*****
*****
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َ
تیرً شرسٌش ؼَ اً یلش یلش پنجتق ٕکل
َ
تیرً شرسٌش ؼَ اً یلش یلش پنجتق ٕکل
َ
َ زذق ٕکل
تیرً لٍ ؼَ لٍ ؾیریك عہذ جیس
ہَ رشٌُ یل زچٌكن کٌ  ،ہَ رسمن یل ہذاّت کٌ
ٹ
َ
تیرً آب ش قٌء ؼَ يرض جی یٌ ہل ک ھق ٕکل
تہتك ممکق تیرً رُذاش کَ یق ضًس کٌ جللم
َ
تیرً شذ ؼَ مذر لَ کس مہر ہر اُؾ رف ٕکل
اً مللٍ یل جہٌق جٌۓ م طٌہر جلب رکھًۓ
َ
قذـ شْرن جہٌق ہل كم ضمیك ٌُغ عذف ٕکل
بھراكً رذت شچهت کٌ یل کٌٌُ ہٌ ُلٹ جٌۓ
َ
ہل جی یٌ عف ضرم اؽ لًس ؼَ خٌشً ذصف ٕکل
ہذاّت یل جل ضىسھٌكً  ،حقیقت یل جل ّ یًكً
َ
تیري سات الھبه ؼَ خٌشً علف ك ًق ٕکل
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ذب و یًر ٓسرً ؼَ رکھٌۓ یلش کٌ جللم
َ
قذش کٍ شات میك عٌلٍ قذش راعٌ الصمق ٕکل
َ ذب ن طٌشكق میك
خ یٌق ؼَ جلش اكش امًؽ ٕکل
َ
ضمیك میك تیرً رش کٍ اكش خٌشً أس ك جق ٕکل
ضىبت کٌ علف لَ کس تیري یلشائٍ زضرت میك
َ
و یٌشؽ ٌُرٌُق ر پئ

َ
ْسھٌ کس ہف نتق ٕکل

َ آنتك ذب تیري جلکھٹ نن جلش ہل کس
تہٌئٍ ر پئ

ُ
َ
و یٌشؽ دیػ ریك مللٍ ضٌُق ؼَ اؽ ہٌ رھق ٕکل

تیرً ال طٌػ کَ طٌلٍ تیرً رُذاش کَ ًس یٌؼ
َ
ْسھٌكش کسنَ ْسي ٓس جٌف ك ركلت يرر ك ضف ٕکل
شہَ ٌُقٍ میرً مللٍ ہزاشكق خٌؿ هجت میك
َ
جہٌق ُؾ ًشرؼ ك معرب کٍ خ یٌب ؼَ یلف ٕکل
تیري مذد ك ّ یٌء کٍ خٌق ٓسالٍ ہَ جل گس کلئٍ
َ
س بھر بھٌ تیري مذد لٍ ؼَ ٓس لذق ٕکل
ہل نَ ُ ر

2423

ق شکھ ی ٌ
ت و یٌ اُؾ ہٌ ہر رـ تیرً رؿ میك رستؔ
َ
ضىبت اكش قذاّبه میك یق مق اكش رھق ٕکل
*****
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تیرً عسؽ کٌ نن جل جٌـ ہَ
تیرً عسؽ کٌ نن جل جٌـ ہَ

َ ٔس اػٌ ؼَ ہٌ کٌـ ہَ
ىسھ
رستك

الصاـ

میرا ٌُـ تیرً ریلایل میك

کی یٌ

آعٌض ہل تیرً ٌُـ ؼَ

بھر قکس

َ سركع ک یٌ
تیرا ٌُـ ل یک

اب چیر ہٌ اْچٌـ ہَ

كم جگو تہتك جبت ؼَ کف
ُ
َ
اب اس ضمیق کل ک یٌ کہ

َ ٔس یل قذـ
رس جٌ ش کھ
جہٌق مللٍ کسنَ ق یٌـ ہَ

كم مٌؿ ك ملکت کٌ ک یٌ کسً

کہٌق ْجت ك ٌُح کل كم رھرً

كم ہَ ٌُرخٌہل کٌ ٌُرخٌم

جل ٔشر ت مہٌشا عًـ ہَ

ىخشر میك پنشٌ ہل کیلق ن ظر
ُ
اخ ی ؾ
واہلل
ائٍ

َ نَ خ ظر
جبت میك جٌِی یگ

ک یٌ

ہَ

اْچٌـ ؼَ

نن ضٌُف نن جل مذاـ ہَ

2423

تیرا ٌُـ طق کس اً دیػ ریك

لسضً نن کیلق كم عذكو ریك

تیرً ٌُـ ؼَ طٌہر ہَ جلر

یل ریق کٍ ضٌضٌـ ہَ

ٌٍُّ خ یذش بھٌ یل

اكش جٌصبن راكش بھٌ یل
ُ
ٌُ ُشىف ہَ اس میك ٌُ جٌـ ہَ

ہَ

َ
تیرا شّبن جل نن ضىسي خک
ٓسصمق ٓسس

ٓسصمق ٓسس

مللٍ

َ
جیئ

ٓسصمق ٓسس

ٔس نن رعٌء ہَ ہر بقس

تہٌ کٌـ صنخ ك خٌـ ہَ

تیري مذد گلئٍ ہَ ّ یذگٍ

خٌکس کٍ ہَ تہٌ ضُذگٍ

اس کٌـ ؼَ ٓشھکس بھً

رّ یٌ میك کلئٍ کٌـ ہَ

*****
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َ
ہف ریکھی یگ

ہف

َ
ریکھی یگ

َ
ہف ریکھی یگ

ہف

َ
ریکھی یگ

َ
ىضـ ہَ کَ ہف بھٌ ریکھی یگ

تیرً یلش کٌ جللم اً مللٍ
َ
ہف ریکھی یگ

رسق

یلشػ

ہف

سرمٌپیگٌ

حب

د
ھسشتُ ؼَ ٕکـ کس ٌُشكق کَ
ٍّ جلؼ جذا کَ ہلپیلق نن
َ
ہف ریکھی یگ
نن ع یذ

سھئٌ

َ ٔس نن رعٌ
ہر مؤمق مٌ ُگ
َ
ہف ریکھی یگ

ٓسرم

حب صمشح

ُ
ابھٌٌُ جٌپیگٌ
ٌُہر

آپیگٌ

تیرً ٌُـ کٌ نعرم آپیگٌ
َ
ہف ریکھی یگ
رعلت کَ گسل یٌق ٓس جھٌٌُ

کٌ ملضف

ہتپُ ُ
تیرً ٌُغ کٌ ہر ہتپّ ُّ

َ
ریکھی یگ

تیرً ہٌ دیب ہَ ٓس ك ٌُضم

ُ

َ مللٍ
یل خٌؿ ہزاشكق جیئ
ہف

َ
ریکھی یگ

2443

جل تیري جلػٌ ہَ رستق کٌ عف

َ
َ جلش کس ر ّ یگ
مٌتف ؼَ ْسھ

اكش رشٌُ تہٌ کس آ ٔسم ق کٌ

َ
رّ یٌ میك ہٌ جبت لَ لی یگ

عٌصمش کٌ رف كم جلذ آۓ

َ رك مللٍ
حب ْجت نن ہل ُگ

َ
ہف ریکھی یگ

ہف

َ
ریکھی یگ

گ
بھر لسق ریك میك آئٍ تہٌش

م
ہر صمق ہَ كضـ کٍ ہٌ ٕکٌش

َ
َ کلئٍ آقٌ کہ
کلئٍ مللٍ کہ

تیري جٌہت میك کسً جٌف ّ یٌش

َ ٔس نن رعٌ
ہر مؤمق مٌ ُگ

َ مللٍ
یل خٌؿ ہزاشكق جیئ

َ
ہف ریکھی یگ

ہف

َ
ریکھی یگ

ٓسہٌف ہذي تیرا عٌلٍ قذش

تیرً جیسٌ تیرا میضلص اعر

یل خٌف اٌُ اس میك تیري اراء

یل ٌُض کسً أسٌ ہَ ٔشر

ٌُقٍ جل تیري ہَ او یذیك

كم یلشي کسً اب جلذ جذا

َ
ہف ریکھی یگ

ہف

َ
ریکھی یگ

2443

ن
نن تیرً کسـ کٍ یٹھٌ ن ظر
کسي اكش تہتك اس رؿ کٍ مئٌ
ُ
ُ
َ
شذ رُکي کَ مؤمق یلؿ ا بھ
َ
ہف ریکھی یگ

ٔس ہلً خذا یلق عًملق ٓس
رُذاش تیرا ہف خٌـ ك زحر
َ بھر ٓسہٌف ہذي
لل آ گئ
ہف

َ
ریکھی یگ

نن رسق ًشرت جیف نن ہل
م
اكش مللٍ كضـ دیػ ہذي

َ
کٌ ركش ہزاشكق خٌؿ جل

ؔ ہف ہمٌشي ٔسلتك بھٌ
عٌُذ

َ مللٍ مللٍ کٍ كذا
ر ّ یگ

َ
ہف ریکھی یگ

نن جلش قذائٍ ٓشھ یٌ شہَ

ہف

٭٭٭٭٭

َ
ریکھی یگ

2443

َ کٌ اہتمٌـ کسً
تیرً ص قٌت جل لکھئ
َ کٌ اہتمٌـ کسً
تیرً ص قٌت جل لکھئ
َ چیر ضىبت کٌ اپب طٌـ کسً
كم تہل
تیري ّ یٌء لٍ ؾیریك ؼَ کیلق کسً نن ملؾ
قرآق بھٌ مذد میك حب تیرً جلش کًـ کسً
وقیر ل لظ ك معٌئٍ ہلق ک یٌ لکھمٕگٌ میك
تیرا کسـ ہَ یل ٌصملف کل نن راـ کسً
َ ہٌ "عٌلٍ قذش"
لکھٌ گ یٌ بھٌ تیرً كا س ط
ّ یٌف جلر نن عًهت تیرا م قٌـ کسً
فمٌش ٌُلٍ و قرآق میك كم بھٌ ہلنَ ہیك
جل تیرً ٌُـ کٍ ٔسینخ صنخ ك خٌـ کسً
َ جٌتف ؼَ
زچٌ میك کلف ہَ الضـ جل یل جھ
ً
یل جلر ہٌ آگَ بقی یٌ كم تیرا ٌُـ کسً

2442

ضٌُق ؼَ مٌُؿ ع طٌء كم یل ذب ک یٌ یلنَ
ُ
ب
مگس یل رؿ کٍ او یذیك ھٌ ذب یمٌـ کسً
نن ٌُرخٌم کلئٍ خٌہٌ

أسٌ کس ٌٌُُ

جل خٌہٌ اً میرً آقٌ تیرً عًـ کسً
جذا ْخلاـبن جل

َ
رُذ تیري کس نن خک
َ كم رؿ کٍ ن ظر ؼَ کو کسي یل کٌـ کسً
کہ

ن ظر ؼَ رُکي لتك ہف بھٌ رستك ن طٌشم اب
ظہلش جلذ تیرً

ہٌبي

ٓس امٌـ کسً

نن اُؾ آشضك ٌُلَ ہلً ہلق رؿ میك زضلش
کو میرً گھر میك بھٌ مللٍ کٹھٌ ق یٌـ کسً
َ عير میري لؿ جٌۓ
جذا کسً کو ْسھ
ابھٌ کَ ہٌبي رعٌء ذب نن جٌص ك عٌـ کسً
میك ہلق کو خکس میك اکیر تیرً شہٌ قٌور
مگس یل ہَ کو میرا خٌکسكق میك ٌُـ کسً

2442

كىء کٍ چیر

ؼَ آعٌض حب ک یٌ خٌکس
یل خکس نن اؼَ ىضـ ہَ اجی یٌـ کسً
*****
از كمل ٌ -:ال ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك
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تیري و یًر ہَ مللٍ جلػٌ ؼَ جھمـ شہَ ہیك ہف

تیري و یًر ہَ مللٍ جلػٌ ؼَ جھمـ شہَ ہیك ہف
نن رف آنَ ہزاشك ٌُش کسً شب ؼَ رعٌء ہر رـ
و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل
ًشرت اس قذش مللٍ ہمٌشً رؿ نن جھٌئٍ ہَ
َ ع یذ آئٍ ہَ
اس ل یلى قذش میك لگ یٌ ہَ جیس
خکس میك آح خٌشي شات ع یٌرت میك گصاشً ہف
و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل
ؔ
ؔل آكاض حب تیري میرً رؿ کل قراش آنَ
دب
سركع رُذاش ؼَ تیرً ہل رف كم ٌُش ٌُش آنَ
َ ہیك کف
ہزاشك ٌُش تیرا رُذاش کسً بھر بھٌ لگ
و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل

2443

نن کیسٌ ہَ کسـ إکٌ ہمتك طـ میك پٹھٌنَ ہیك
ہمتك رؿ میك ٔسٌنَ ہیك ہمٌشً ٌُض ابھٌنَ ہیك
ضٌُق ؼَ ک یٌ کہلق آگَ میري آیکھتك ہلئٍ ہَ تف
و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل
اشً اً و یکس ٕص ٌُض آ جٌ اب ر یٌنَ ؼَ
حقیقت جٌپئٌ ہَ تیري نن رّ یٌ ضمٌنَ ؼَ
ضمٌنَ میك قرپئٌ تیري ہَ ًصہلش اً طٌلف
و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل
م
ض
ك
ك
ـ یل ٓشھٌ ہٌ سهت كاى ہَ
اً ر ی نذاَ
تیرً ضىیلب کٌ خٌشً جہٌق میك یلؿ ٌُى ہَ
ُ
َ أسٌ اؼَ کس ٌُت کٌ ہل عف
َ شہیر مل
رس
و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل

2443

اً مللٍ رش ت مہٌشا جھمص کس خٌکس کذھر جٌنَ
جل کہو رً یل عًـ اّ یٌ م قذش ہٌ دبلش جٌنَ
تیرً جٌرـ کٍ ھسئٌ اؽ عہیسٌم ؼَ تہتك ہَ کف
و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل و یٌشؽ ہل
*****
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َ
تیري ن ظر کسـ کٍ ع طٌء جٌ ہیئ
َ
تیري ن ظر کسـ کٍ ع طٌء جٌ ہیئ

َ
رك جہٌق میك ہمتك اكش ک یٌ جٌ ہیئ

اف نن نی یٌ شہلق اكش جی یٌ شہلق

َ
ٔس کو یلفیؼ میرً جذا جٌ ہیئ

َ ہیك كم
ك یل ج ھ
ْخش کس َھ ْل َس َر ْر ُت َ
م
ْسھکل جبت ل یگٍ نن نن سرط ہَ

َ
تیري خٌف ع طٌء کٍ اراء جٌ ہیئ
رامق خٌم کٌ

نن جذا نن جذا ؼَ تہتك ہَ جذا

َ
اف ؼَ كأسبن شم گس جذا جٌ ہیئ

آسرا

َ
جٌ ہیئ

ت
چ
ہ
ن
کس
جٌؽ جھٌنَ کلئٍ جٌُذ ٓس

َ
ہمکل مللٍ تیري جٌؽ ٌُ جٌ ہیئ

مٌم ك صمشح کل صلء بھمؿ کل شُؿ ك یل

َ
َ ْسي ؼَ ک یٌ جٌ ہیئ
یل ہٌ جٌنَ کس

ُ
ک یٌ شىۓ لضٌء  ،گس ھیسٌۓ جذا

َ
و لط دیػ الہذي کٍ رعٌء جٌ ہیئ

نن ًسنخ جہٌق جٌنَ رشر تہٌق

َ
َ ًسخ رذت ش قٌء جٌ ہیئ
ٔس ىسھ

َ اً جذا
جؼ شہَ جؼ خذا اس لیئ
ُ
ُ
ہر قذـ ا کٍ جٌٍّ سچیرن ّ یٌ

َ
یلش جؼ خٌم ریك کٍ ب قٌء جٌ ہیئ
َ
ؔ كلى جٌ ہیئ
اكش ک یٌ ْسھکل خٌکس

*****
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پسھارس اے ٌوىل ٌںی ُُْوں چبھاؤں
پسھارس اے ٌوىل ٌںی ُُْوں چبھاؤں

پسھارس ميَ ان يلَق اے ٌوىل
پسھارس ميَ ان اے ٌْؿور ٌوىل
ْ
متارا ٌحارؾ كسـ ٌا اے اكا
ٌںی اهلل انرب اےن زُسٔ ابد

چنھاكر نصسں جاں متارا اكپص ٌںی

متارا كسـ پص ٌںی رس ےن ھجاكؤں
راؾ كسـ ِو ٌںی ظ ُػصٌٕ ىاگؤں
ِ

ٌںی جمس ين ھكاؿ ين جويت هپْاؤں

ان ًِصاؤ ظاري هجاں ےن ظْاؤں
ّ
مثص الكي جْد يس ےنمت كدھاؤں

يحادة نصسں هچصا دًهھي متارا
ْ
ّ
ثوالكي پصُساؤ جْد يس ھص اں
رويش از رويش ان ٌںی ػ ُػصتد پالؤں

ےن ٌؤٌْںی رسسے ےن چواب ِنھالؤں

رھو ػاد ٌوىل ھگْو جَؤ ٌوىل

ٌںی ٌوىل ٌفقو پص كصابف جاؤں
ْ
رسا اےگ جسسٔ دياء ان جباؤں

هكَو ػأ لُة ھی ٌںی دايع جصھا
ج ُ
فسائَوں ان دؿ ٌا اًک اٌْگ ےھچ

متارا ٌںی دًس ين يَس ٌْاؤں
ُّ
متاري ٌسح ِو ٌںی غْد نصاؤں
ف دٍں يس هھور ين ػاِو ِدھكاؤں

٭٭٭٭٭

2433

ٓسرم سشا

ٓسرم سشا

ُ
ابھٌ رً

نن رؿ ؼَ رؿ لگٌ رً

ُ
ابھٌ رً
جہرم سشا
نن

ضُذگٍ

ّ یٌ

رً

ّ یٌ رً

كذقَ تیري ُذا ء ٓس

قرٌُق تیري اراء ٓس

ر یذا تیري كقٌء ٓس

َ مً رً
اب یل ىسھ

رسق

ك

اب ہل

جمٌؿ

تیرا

ہَ ب ز

کمٌؿ

تیرا

ككٌؿ تیرا

نن جلش چیر ر یٌ رً

لسق کٌ ٌُع یٌق ہَ

ہر گـ میك تیري خٌق ہَ

حکهت تیري ع یٌق ہَ

نن خٌق یل کلئٍ ّ یٌ رً

ہر گـ میك تیري یل ہَ

ْسي ؼَ ہٌ سرذسك ہَ

اب ْسي ؼَ آشضك ہَ

گلصاش میك ٔسٌ رً

گ

2433

تیري ہٌ رسنخلق ہَ

تیري ہٌ گق یگلق ہَ

اكش سکس جٌش صمق ہَ

ْسي خٌ کلئٍ یل ى رً

ٌُمٌ

مللٍ ہَ ٌُـ

ہَ شب ؼَ ہف کًمٌ
م

كضـ

ہَ

مب ظر

امٌمٌ

زچذم اً جٌق ْچٌ رً

ریك کٍ

ؾیر

جٌلؼ کٌ

م
ض
ك
ـ
سر

یلق مذد میك ر یٌ رً

اس شب کٍ حب یمٌئٍ

ہَ ذب میك لٍ یمٌئٍ

اس شب ؼَ اب یمٌئٍ

ُ
ٔس تیري رھق لگٌ رً

خٌم ریك ہَ

قرحت میك مؤوتیك ہَ

ُ
تیرً جل رش یمتك ہَ

ل یٌ رً

و یًر

نن دیػ ریك

م

كضـ

سرکٌش

*****

ٓس
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بھً بھمى چمق ریکھٌ
چمق ریکھٌ

سعٌرت کٌ ضمق ریکھٌ

بھً بھمى

تہٌ تہجت ًشرت ؼَ

بھرا ہر اُؾ رف ریکھٌ

کہٌ امًؽ نَ کو نن

چمق ٌُغ عذف ریکھٌ

كم ضىیلب جذا کل ذب

چمق ٓس سك المتق ریکھٌ

پنجتق ریکھٌ

جل ریکھٌ قکس ؼَ ظو کل

یل

یلش

چمق کٌ شب ٓسہٌف ریق

کل

صوم الصمق

حکيرائٍ میك اس ظو کَ

یل ھ یذ ر یذ اكش ت مق ریکھٌ

نن خل طٌق کٍ اطٌعت میك

ملؾ اكش أس ك جق ریکھٌ

ریکھٌ

2432

ہَ و یًر و یٌشؽ رس

میك قرجٌق يرر ك ضف ریکھٌ

تہٌئٍ ؼَ ّ یٌ جلاق ہر

ٔ شر

رش اْدمق

ریکھٌ

ُ
م
كضـ کل امٌـ العضر

کٌ

یلش

نتق ریکھٌ

ؔئٍ ُل یللق نَ و یـ
یمٌ

رش

تیرا

زذق ریکھٌ

*****

2432
جؿ جؿ
جؿ جؿ

جیل

ٔس ہَ

اً

جیل

سرکٌش

ٌُش

نن رعٌء ہر

و یًر و یٌشؽ ْسھکل اً كٌحب عٌلف
خٌلگسم

اً

سرکٌش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ
مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ
ذب نعرمء ضُذم ٌُر

ٕکٌشیك ٌُہف

تہٌش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

م
ہف ٓس ہَ جذا کٌ لضـ نن مللٍ كضـ

ہَ عٌلٍ قذش اكش خٌف میك اعلٍ الضـ

سرراش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

اب تف ہٌ ہمٌشً مٌٌُ ّ یٌ ہل مللٍ

ٓسہٌف ہذي کٍ جٌص ع طٌء ہل مللٍ

كاش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

شاضؼ ہَ یل ہٌ ہمتك شضؼ ع طٌء کسٌُ ہَ

ْخصش ؼَ تیري نن خٌشا جہٌق ُل یٌ ہَ

ٌُلبہٌش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

عٌلف میك یل ہٌ ہَ علف ك عمـ کٌ و یٌري

ہَ خٌشي جذائٍ کٌ یل ہٌ شہیر ك ہٌري

علمیرراش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

ہَ

اً

دیػ

نن جٌف ركق

ہف

ہَ

کٍ

ذب

ریك

ہذي

آة نن

ہل

کَ

کٌ

2434
ٔشربػ ہمٌشً عہر میك جلذي ىل
ہر

رؿ

ٕکٌش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

عٌصمش کَ رف بھٌ ہف نَ نن ریکھٌ مب ظر

َ جللم یمٌ رك مللٍ ْجت کَ اكٓس
بھ

ّ یٌش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

حب ُؾ ہَ جہٌق میك ٌُـ جذا کٌ ٌُقٍ

ُ
اس كقت ُلؾ ہل طمؿ ب قٌء مللٍ کٍ

ٌُش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

َ
َ جٌِی یگ
خٌۓ میك تیرً ٔس ہف یل جیئ

َ
َ جٌِی یگ
اكش مذد ك ّ یٌء رف شات کیئ

رعلً راش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

رعلت کَ چمق میك شہلً خذا ہرٌُلٍ

سر ؾیز شہَ ہر عنرن ك گـ ہر زالٍ

تہٌش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

ًسکلش کٍ مللٍ ىح جہٌق میك شکھ یٌ

اكش كقت لضٌء رُذاش ع یٌّت کسٌُ

ٌُش

مللٍ جیل ہزاشكق خٌؿ آقٌ جیل ہزاشكق خٌؿ

عٌلف

کٍ

بھٌ

شہَ

ٔس ن ظر

ہَ

خٌشا

ہَ شب ؼَ

ٓسٌُر

نن

اكش جہرمء ایلش مللٍ

جلذ رکھٌل

رعٌء

ہل

جھٌئٍ

کسـ

ہر

ہنیشو

اؽ

*****

2433

جمٌؿ مٌم کل ظو ؼَ مہر

جمٌؿ مٌم کل ظو ؼَ مہر

کل

کل

یلش جٌكـ

یلش جٌكـ

ر یٌشً تف ؼَ ہٌ شكطق ت مہتك ؼَ جؿ کٌمـ
ُ
تیرً ّ یٌف ؼَ جبت کٍ جلدبل آئٍ ہَ

تیرً ّ یٌف کَ جلش ك ملؾ بھٌ ہَ قٌُـ

ٔس تیرا ٌُـ ل یٌ میك نَ ضكش طمقٌق میك
کو ملح لَ جلٍ جلر ىسھکل جٌٍّ خٌجـ
یل ہٌ

کعبن یلہٌ

ق یلو تیرا

رشٌُش ذسـ

تیري ٌُیلػٌ ؼَ دچٌح میك ہلا خٌمـ
عجب تہتك جل ىچٌلػ کل تیرً میك کو ركق

ُ
خ
شىف ہَ سات میك اكىریك ا کٍ ہَ خٌقـ

كم یل حکهت بھٌ کسـ بھٌ ٓسھٌف ریك ظو کٌ
َ کَ کٍ بھٌ كم قٌُـ
كشنن اس جلذ میك ش ہئ

2433

م
ض
ك
ـ مللٍ
ٔس ضىبت ؼَ کہٌ میك نَ
آیکھتك ٓس ہل گئٌ ایمٌق میرا ہلا کٌمـ
َ ہزاش ك خٌؿ
اً شب نن دیػ ریك سركش جیئ
رعٌو قرض ؼَ مؤمق ہلا ہَ کٍ عٌقـ
َ ضشا كسعت رامق کل ٓشھٌ
ٌصطٌ ا پئ
كصػ ق یٌض کسـ اُکٍ ع طٌء ہَ قٌكـ
*****
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جمٌؿ ٌصطفٌ کل رُکي جًؿ يرٕضٌ کل رُکي
جمٌؿ ٌصطفٌ کل رُکي جًؿ يرٕضٌ کل رُکي
یلاضع ؼَ بھري آیکھمق میك یلش کیرٌُء کل رُکي
مہییلق  ،خٌؿ  ،خذیلق ؼَ کسً کلئٍ كشر شجمٌق یل
َ ٌُشخٌ کل رُکي
نن یق ٌُۓ كلٍ أسٌ یل ا ٔس
ل یٌب اھـ ایمٌق ؼَ ٓساخٌ اُکل جٌلؼ نَ
ّ یٌكث میك نن أسٌق کٍ الہٌ اعی یٌء کل رُکي
لع ُ
ج
َ ُعباّدُُُ ضمٌق کل ركش کٍ صم ھٌ
نن جٌنَ کیس
كقٌش ك آٓسك ؼَ ٓس عہٌ کٍ ہر اراء کل رُکي
ٕضلش میك نن آۓ رسق یلشػ کٍ ًُلٍ یل
َ یل رذت ارعٌء کل رُکي
جھري ؼَ شخؾ کٍ کیئ
َ ہٌ تہتك کٍ بھٌ
ت و یٌ اهت اجمذ کٍ ا ٔس
ک

لیف

اہلل

ُ
ُ
نَ یلشات میك ا کٍ ّ یٌء کل رُکي

2433

م
ض
ك
ـ ہل
امٌمٌ ْجت ٓس جللم یمٌ حب ظو
ً
سدص طمش ٓس كم ًسیفر قذػٌ ن یٌء کل رُکي
ن ظر جل نن شکَ ِیش ختیك دیػ الہذي ظو یل
ُ
ن
ش
ف
ّ
ُ
ُ
َ جذكر ك اقرٌُء کل ر کي
َ ا ک
ی کَ لیئ
نن کس اكسمس ىلت جٌق ّ یٌشي یلـ عٌصمشاء
كذاء آم میك ظو کٍ یل ضُذم کسًُء کل رُکي
م
اُذ ُؾ کس اً شب آقٌ كضـ کٍ ب قٌء کَ ہل

ُ
ُ
قذس میك م طمتق ٓسھٌف ریك ا کٍ تہٌء کل رُکي

قذـ یل ركش جل رھلیز کٌ یلظو نیشر ہل
َ سرػ کٍ اپبہٌء کل رُکي
قلؾ کَ آكح ٓس ا پئ
َ شب نَ
ّ یٌء خٌم ریك ٓسفیف کسنَ کَ لیئ
بھري حب کٍ ر یٌھٌ قلب عٌصؽ کٍ ص قٌء کل رُکي
*****

2433

جبت کٍ حقیقت ہَ سرکٌش تیرا رامق
جبت کٍ حقیقت ہَ سرکٌش تیرا رامق

جھمنَ نن کٹھٌ ہف ؼَ ىخ یٌش تیرا رامق

اؽ تیري ضىبت میك حکخلش ہلق اً مللٍ
َ ہر رـ سرخٌش تیرا رامق
شکھ یٌ ہَ ىسھ
ک یٌ جلب ضىبت ؼَ رؿ میك یل ٔسٌٌُ ہَ
کسٌُ ہَ

ضىبت کٌ

اظہٌش

تیرا

رامق

رعلت کَ گلس یٌق کل ک یٌ جلب دبلاشا ہَ
َ
اہلل ش کھ

رـ

ہر

گلصاش

تیرا

رامق

خٌنن بھٌ ہَ ٓسرم بھٌ آْچـ بھٌ ركّ یٌ بھٌ
کسٌُ ہَ اراء

ک یٌ

ک یٌ کسراش

تیرا رامق

ملئٌ ہَ ضىیلق کل هجت تیرً رامق میك
کس رّ یٌ ہَ

رضمق کل پتمٌش تیرا رامق

2433

ضىبت ہل ٌُ و یکس

کٍ ہل کلئٍ رعٌٌُضي

ِی یٌ ہَ

ىچٌمظ

ٔس ہر ٌُش

تیرا رامق

جٌہت ہَ کو ریکھتك كم جبت کَ ن طٌشكق کل
ٔس بھٌـ لَ آ کس كم اؽ ٌُش تیرا رامق
َ ہیك تیرً رش ؼَ ملئٍ کتیك حکهت کَ
ملئ
یل ىحزف لؤلؤ

اكش ہَ

اْچٌش تیرا رامق

ىسي ٓس میرً ْخلق ٓس ُلکو میري ٔسللق ٓس
ٔس کسٌُ شہَ خٌنن ہر ٌُش تیرا رامق
ؔ کل نیشر ہل رف شات تیري جذهت
خٌکس
ُ
یق جٌۓ ٔس اب اصکٌ گھر ٌُش تیرا رامق

*****
از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2433

جْد ِو
ٌْوص
ِ

جْد ِو لگضار ےھچ نوثص ين اهنار ےھچ
لگضار ےھچ

ےھچ

اِوار

ِيمل ِو ھكويل ےن ابب
ِادراؾ ان دكن اؾ
ٔ
رأين

لويب

نےه

نوثص ين اهنار ےھچ
ِوراين

درابر

ےھچ

خق ِو جو دًھكو نشاب
خریة ين دٌوار ےھچ

َ
ای ىَ سصاين نےه

رب جو جتًل نصے

اتب هكعار ےھچ
هكاں ِ

ٌؼلك ےھچ هكوايئ نمی
ْ
ائُْٕ ِء دؿ ٌا دًهھػ

ظورج زو دًھكايئ نمی
ظورج ِو ِاظفار ےھچ

ُ
رْػے

ُ
رْػے

ْ
اؤ

ِدھكاؤں

دؿ ٌارس نًحد جْو
امياف
ٔ
ربكٍو

ين
ان

ذنص ٌا

ِرش ٌا

ُظْاؤں
راز
رب اٌٖل َكظْار ےھچ
َ ُ ُ
ٌَ نٓذ ان اٌص ٌا
ّ
نصار ےھچ
خَسر ِ

2432

ٌََ ےن َجشاؤں زو ھی

دؿ ےن جشاؤں زو ھی

ػاف ٌا

ايالف ٌا

پصدٔ اھٹاؤں زو ھی
اظالـ ين
سصرَو
ِ

ْ
كصاف

ظَف دٍں رسدار ےھچ
ِدٍَ ان

ٌا

امحس
ِ

ٌُھكڑا ين سْوٍص دًهھػ

دايع ين زوكری دًهھػ
چادرِ

زمٗری

خمشار

ےھچ

دًهھػ

مخع ِد

ديوة ين ظيماف ٌا

اهطار

ےھچ

مميوؾ ين ػاف ٌا
ْ
اٌص ان دىسار ےھچ

ھی خق ان ِيصفاف ٌا

ْ

دايع ا انئة ھتاای

ؾاخة جو غائة ھتاای

خاجة ھتاای
غائة ان
ِ

خمكد ان ارسار ےھچ

نحًد ٌا دف اےن رات

ھپریا ھپصے ےھچ ھج ظات
هاھص زو اظشار ےھچ

غائة ےھچ نًحد اےن
*****

2432

جل تیري رُذ ہل جٌنَ اً دیػ الذیق ملىٌُ
جل تیري رُذ ہل جٌنَ اً دیػ الذیق ملىٌُ
ح
ی
ق
فٌ ع یذ ہل جٌنَ اً دیػ الذیق ملىٌُ
میرً مللٍ تیري ن یٌقت کٌ میرً رؿ میك اشمٌق ہَ
تیري جذهت کسكق ٍّ ُؾ کو میرً رسف میك جٌق ہَ
تیرً قذمل میك جبت ہَ یل جبت کٌ یگہ یٌق ہَ
تیري ٌُ یلػٌ ہل جٌنَ اً دیػ الذیق ملىٌُ
ٓسھٌف الذیق ػٌ صلشت ٓسھٌف الذیق ػٌ ؾیرت
كہٌ عٌرت كہٌ فیرت كہٌ نغهت

كہٌ شچهت

َ مللٍ كہٌ آشاـ
تیرً ٓسچف ُل

كہٌ شاحت

نن ٓسچف یلق ہٌ لہرانَ اً دیػ الذیق ملىٌُ

2434

نن ًش لط کٍ ضمیك جبت کٌ ک یٌشم یق ہٌ جٌُگٍ
نن هحرا ہَ
ُذؿ

جٌپیگٌ

مگس ملضف
نن

کٍ أسٌ

هحرا

تہٌش

رسبل

آُگٍ
آُگٍ

جلذ

جل یل ٔشربػ لَ آنَ اً دیػ الذیق ملىٌُ

َ
ب قتك ہَ اس ضمیك ٓس اُؾ رف مللٍ ُذھٌش ّ یگ
عق یذن کَ
ضىبت

اخکل

گلل ؼَ
َ
کہئ

شام
ہیك

تیري

ہف

َ
زچٌ ّ یگ

ضمٌنَ

کل

َ
ّ یٌ ّ ی گ

ضىبت ٓشھئٌ ہٌ جٌنَ اً دیػ الذیق ملىٌُ

2433

اً مللٍ ٌصطفٌ کل ٔس تیري مذد کٍ عٌرن ہل
تہٌ

اسعٌؿ

ہل

میرا

تہٌ

میري

ع یٌرن

ہل

ْچلص کٍ عرض ہَ تیرً ھٌبھم ؼَ عًهت ہل
نعف میك بھر آس آنَ اً دیػ الذیق ملىٌُ
*****

2433

َ اپئٌ ُلکلق ؼَ تیري زضرن میك آنَ ہیك
جل جل ک
َ اپئٌ ُلکلق ؼَ تیري زضرن میك آنَ ہیك
جل جل ک

ن
ٓشي ع ظیف ٌُنَ ہیك كم حب جبت میك جٌنَ ہیك

َ
ّ یٌم د ت طٌف ؼَ مٌُگل جذا کَ ٌُـ ؼَ تہل
َ شضف جؼ پٹھٌنَ ہیك
تیرً و یکس نن لعبت ٓش ھک

تیرً و یکس کَ رعلً بھٌ تیرً و یکس کٍ ٌُنتك بھٌ
ُ
اب اصکٌ ُزکسم ک یٌ ہل كم نَ ِی یٌر ٌُنتك ہیك

نن ٔسرن آضمٌق لی یٌ اگس ًضکـ کلئٍ

آۓ

ُ
ٔس اّ یٌ کہ یٌ ًضکـ ؼَ کو دیػ الذیق آنَ ہیك

َ ہیك ملئٍ
حکيراق تیري حکهت کَ ّ یٌق کَ جیئ
تہٌق ؼَ لَ کَ جٌنَ ہیك كہٌق اّ یٌ ّ یٌنَ ہیك
کلئٍ اف رش ُذش زچذم ْچٌنَ كاللق ؼَ کہو رً
ت مہٌشً شھتمٌ آ کس تہتك زچذم ْچٌنَ ہیك

2433

نن آٌُ جٌٌُ کف ضٌُرن تہٌ یل ضُذگٌئٍ ہَ
جبہتك تف ؼَ ضىبت ہیك كم ہر رـ ًسکسانَ ہیك

ن
ِیسف ؼَ بھري یٹھٌ ن ظر رس ٓس بھٌ ہل تیري

كم عٌلف میك ر یٌشك کٍ طرد بھر جھلمًنَ ہیك
اً شب یل دیػ ریك سركش کل شکھ یٌ خٌر اكش آٌُر
تہٌ ٔس كشر ہَ اّ یٌ تہٌ ٔس گ یگ یٌنَ ہیك
ؔ تیرً جٌرـ میك گ یٌ جٌۓ
یلاضش گس نن خٌکس
اس عہذم کٍ طلب میك جلذ ؼَ امًؽ آنَ ہیك
*****

از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2433

جل ؽئٌ سکس تیري قلب ك جٌق ہلا شكطق

جل ؽئٌ سکس تیري قلب ك جٌق ہلا شكطق
َ ایمٌق میرا ہلا شكطق
تیرً ٓسچف ُل
کیلق نن ذسجن کسً خٌٌُت کٌ تیري عًـ
كصػ قرآف میك اہلل نَ ک یٌ شكطق
یلش طبب ؼَ چمکئٌ ہَ ِیسٌئٍ تیري
ُ
ٔس اػٌ یلش ؼَ ہلئٍ ہَ نن رّ یٌ شكطق
تیرً رُذاش ؼَ ہل جٌئٍ ہیك شكطق آیکھتك
تیري ٕضلٓس ؼَ ہلٌُ ہَ گھر میرا شكطق
َ ٓسہٌف ہذي
رُکي کس ْسھکل جل جلش ہلنَ بھ
تیرً خٌہزارك میك آئٍ كہٌ اراء شكطق
َ
تیرً خٌہزا رك کل اہلل خًهت ش کھ
ٔس تہٌ لٍ نن رعٌء آۓ جٌ ْچٌ شكطق

2433

م
ظو كضـ کٍ لص یلت کٌ ّ یٌق ک یٌ ہل بھً
ُ
َ حب ٌُـ ؼَ ہٌ لضـ جلر ہلا شكطق
ا ُک
َ ِیٹھٌ میك تیرا ٌُـ ضىبت ؼَ یل
ل ک ھئ

َ چٌکٌ نن قلف كشؼ بھر ہلا شكطق
تہل

َ ہمتك جھم ٌُۓ
اب کلئٍ يرض بھً کیس
حب کو ہل رسف میك كم فیض کٌ لىمن شكطق
َ
ہف نن ٓسخٌٌُ ہَ نغهت کٍ یل ٌُشش ا ٔس
َ گھر آئٍ ہل ہف نن کلئٍ گھ یٌ شكطق
جیس

ُ
ائٍ واہلل اخ یؾ کہٌ میك نَ ٔس

میري رّ یٌ ہلئٍ شكطق میري عقئٌ شكطق
ُ
نن رعٌء کسئٍ ہَ ٔس میري ضٌُق صنخ ك ًسٌء
شہَ ٌُ شكض ق یٌهت تیري ب قٌء شكطق

2433

رسکل نغهت ملٍ ن یٌقت کٍ كم ہٌ جٌنَ قذش
َ أسٌ ہٌ ع طٌء شكطق
ؔ کل مل
بھر ؼَ خٌکس
*****

از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2433

َ
جل آۓ ٌُـ ضٌُق نن میري ضٌُق مہک

َ
جل آۓ ٌُـ ضٌُق نن میري ضٌُق مہک
َ
میك ورػ صم ْح للق ْسھکل یل قلب ك جٌق مہک
كم ًسچذیك بھٌ یمٌضي بھٌ اكش ع یٌرت بھٌ
َ
تیرً دیب ہٌ ًسچذكق میك ہر اساق مہک
کیلق نن آۓ امٌمٌ طبب کٍ جل دبلق ْسي ؼَ
َ
تیري ٕضلٓس ؼَ ہٌ حب کو ہر ٌکٌق مہک
تیري آمذ کٌ

ہمکل ٔشرا کلئٍ دبلا رً
َ
تیري آہٹ ؼَ مؤوتیك کَ آر یٌق مہک

م
ہَ فحر جلر نن کو ر یذاو كضـ ہلق میك
َ
میري ر یذائٍ ؼَ كأسبن نن گمٌق مہک
تیري ٌُیلػٌ ؼَ ہلٌُ ہَ سركع رف رضکٌ
ُ
َ
اخکٍ ب قذٓس نن کیلق مہر رشرسٌق مہک

2432

الد ْی ُن اِ َّل الْ ُح ْب واہلل
نن حقیقت ہَ َھ ِل ّ ِ

َ
گس ضىبت ہَ تیري رؿ میك یل ایمٌق مہک

تیرً ّ یٌف

ہیك اْچٌش

جکف اً مللٍ

ُ
ح
َ
تیرً ّ یٌق ؼَ قیفٌ رش عل طٌق مہک
َ خٌض ؼَ کتیك ل یکق
یلق ٓسانَ یل ْص
َ
حب نعف تیري ہل ٌضراب کٍ کمٌق مہک
یل مہک یٌ شہَ ٌُ شكض رشر اً سركش
َ
اكش تیرً خٌبي نن رعلن کٌ گلس یٌق مہک
تیري زضرت میك و لط آکَ ٓشھلق مذد تیري
َ
ؔ کَ جذاٌُ تہٌ اشمٌق مہک
رؿ میك خٌکس
*****

از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2432

ُ
م
ض
ك
ـ ٕکٌشا کسً اس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً
جل دمحم
ُ
ک
ت
ت
ً
شچهت جٌتف اىِی یٌء ہَ ہٌ  ،رذت خ یذش ہَ ض ـ کسٌء ہَ ہٌ
قٌطمن کٍ ش قٌعت  ،رسق کٍ ع طٌء  ،جل رستق نَ مٌُگٍ رعٌء ہَ تہٌ
ُ
ُ
اُکٍ رُذ ؼَ ا ٕکٌ ن طٌشم کسیك  ،اس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً
ُ
َ رسق ك جمٌؿ کَ ریلانَ ہف
اس ضمع صلء كسٌق کَ ہیك ٓسكانَ ہف  ،ا خک
ُ
َ عسؽ میك ىدملش ًس یٌف ہف
جلش رس نن قذاء شخؾ ٌُغ اشـ  ،ا خک
ُ
ُ
رؿ میك اُکٍ ضىبت ا ٌُشا کسیك  ،اس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً
َ رامق ؼَ ہل نن کٹھٌ ہف جذا  ،اُکٍ جٌہت کَ قٌُـ یل کس رً جذا
ا ُک
ُ
َ قذملق میك گزشً خذا
َ جکف ابھٌنَ کٍ یلفیؼ رً  ،ضُذگٍ ا ُک
ا ُک
ُ
اُکٍ طٌعت میك جل بھٌ گزاشا کسیك  ،اس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً

2434

ُ
َ جیسٌ نن ًشوؽ ہَ راٌُش ہَ
عسؽ ٓسہٌف ریك ؼَ نن سر خٌش ہَ  ،ا ُک
م
ٌُر کسنَ ہیك ٓسہٌف ریق کل ہف  ،اكش كضـ نن قرٌُف گھر ٌُش ہَ
ُ
َ رضمق ؼَ جل بھٌ ک یٌشا کسیك  ،اس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً
ا ُک
ُ
ع
ك
َ ہیك نَ ٔسمق نَ کسمق کٍ ُذاء
اضف اععف ہَ ٌُـ ا ٕکٌ لٍ لٍٰ  ،دیئ
ُ
َ رؿ ؼَ كذاء
َ ہیك آف کس  ،مؤمیل رك اتہتك ا پئ
گسرٔسم ؼَ جھڑا ر پئ
ُ
کٌشػ ش ْج ہیك گس اخٌشن کسیك  ،اس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً
ُ
آب ٓس نن لیلق ؼَ رعٌء یلؿ رً  ،اس نن قذشت ّ یٌـ ش قٌء گھمؿ رً
ُ
َ  ،اس نن ٓسکٌت کَ رش جذا کھمؿ رً
مٌُؿ لَ شضؼ شكضي کسٌ کَ لیئ
ُ
كقت ًضکـ اتہتك جل عہٌشا کسیك  ،اس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً

ش
ط
ھ
کس کَ رُذاش کس لَ ُ ُ ُّس نتق  ،ہٌبي جلمَ یل ركش ہلق ش ْج ك ىذق

اُکٍ زضرت میك تہنچٌ رً اً میرً شب  ،اُکٍ ٌُ یلػٌ کسً ہل ٔسکتق مق
ُ
ؔ م قذش دبلاشا کسیك  ،اس ٔشر کٌ جذا ٌُش تیڑا کسً
شب جمٌلٍ

2433

َ جذا ُؾ
جل نن تہنچٌنَ یل تہنص
َ جذا ُؾ
جل نن تہنچٌنَ یل تہنص
ہمٌشي ركص ہَ دیػ الہذي ُؾ
َ كاوػ ک یٌ ہَ اّ یذاء ؼَ
ْسھ
چیر ري ہَ جذا نَ اپبہٌء ُؾ

ُ
خ
کسكق ا کٍ ظہٌشت کٌ ّ یٌق ک یٌ

َ رامق کل ن یٌ ُؾ
نن جھمكً رسک
تیرً ٌُور جذا کَ اكل یٌء ہیك
مذر کس نَ ہیك تیري اِی یٌء ُؾ
کہٌق یل مذ عٌ

تیرا

کہٌق ہَ

ب قٌكت ہَ ٓسٌُ ؼَ ٓسي ُؾ
تیري میزؿ ہَ عٌلٍ قرقذاق ؼَ
فمؾ ؼَ لَ کَ نن عـ ہَفمٌ ُؾ

2433

رعٌء ؼَ تیري ُلئٌ ہَ ًُنتك

نعٌلٍ

خٌن ُن

میك کہ یٌ ہلق کو بھرئٍ ہَ لضٌ ُؾ
رس نَ ّ یٌٌُ
َ یلش ىخسف سر ؼَ ٌُ ُؾ
ْسھ

تیرً رامق کل جل ٌضبلط ُکشً
ُ
ُ
شخٌئٍ ا کٍ ہل آؿ ع یٌ

شعقّد

ہل

گسم خٌلٍ

ُؾ

کٌ شـبن

جذا کَ لضـ ؼَ شكض ذصا ُؾ

زذق کٌ جٌٓصم جٌہیك یل کس ؼَ
تہتك ٌُشكق کَ لٍ ٓس يرخ یٌ ُؾ
َ
زذق حب اپئٌ شیگیئٌ کل تہنص
ُ
دچـ ہَ اس ؼَ لعـ نَ تہٌ ُؾ
ابھٌكً ہٌبي جل تہر رعٌء یل
آس جلر ركصٌُ

آنَ رعٌء ُؾ

2433

تیرً ممیلف

شیّتُ

ہَ جہٌق میك

پئٌ آرـ یل ُگس ؼَ گذا
تیرً ْخل

ُؾ

َ
کل جؼ آٌُر ش کھ
جہٌق کٍ یلر رّ یٌ کٍ ب قٌء ُؾ

اجمذ جل بفرت ہَ شٌُ ؼَ
َؔ
ْسھ
تہتك گھر میك تیرً یل شٌُ ُؾ
٭٭٭٭٭

2433

ْ
ّ
ھجاككےنی ا پُؼاين مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
ھجاككےنی ا پُؼاين مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
دمحم ان ا جاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
خعُين مغ لصؼ ظَف اهلسی ےنمه تالكے ےھچ
ےن نوثص ان حمح ّد يس پَِاالؤ پالكے ےھچ
ٌلںی يس امي جاين ےن مهںی ىح ّػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
دمحم ان ا جاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
فهص ٌؤٌَ ين ےھچ ٌوىل ےن دَُا ٌا ےن يلىب ٌا
جٌلرے فَـ ان ىلٌل ےھچ جصةك ھی } ىلٍد ٌا
ْ
ّ
خلَيق ا ًٌاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
دمحم ان ا جاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ

2433

ظحك ُيب اترخی تَجي ےھچ
پسھارا نصتال
ِ
ْ
ا ػٕ ھی ھت ظخة اترخی تَچي فصض نَسم ےھچ
ْ
ّ
خعُين ا ٌغاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
دمحم ان ا جاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
ْ ْ
اھو تُذ لٕ ےن اےن احصاب رسسر ےن
كٔ ِ
يحاس دالكر ےن كٔ دكهلا ےن  ،ےن اؾغص ےن
كٔ
ِ
ّ
كٔ انرب ين جواين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
دمحم ان ا جاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
ظحك ٌؿمىف ھی لف ٌا نَسك ےھچ كفاء كيسك
كٔ ِ
ْ
ھٌلرا كاےطس نصجو ٌا جسسة ارصي نَسك
ھی جسسة ين ِؼاين ےن مهںی ىح ّػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
دمحم ان ا جاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ

2433

ْ
تالؤ ھچو جماىط ٌا  ،ےھچ ٌوىل اپْو اخعاں
ْ
اے ٌوىل اپػجو زوفَق ےنمه ٌاُیۓ فصٌاں
متاري همصابين ےن مهںی ىح ّػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
دمحم ان ا جاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
رےھ يايل كسر ابيق خعُين مغ نصاكا ےن
ْ
ھَوىل ان ا درای يس ھچڑاكا ےن چڑھاكا ےن
ْ
ّ
ا ػٕ ين پاظحاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
ْ
ّ
دمحم ان ا جاين ےن مهںی ىحػَم هكےیئ ےھچ
*****

2433
جھممَ شً جھممَ خٌشا عٌلف جھممَ
کیلق نن جلػٌ میك مؤوتیك جھممَ شً
دیػ ہذي

تیرا كصػ طق کَ خٌشا عٌلف جھممَ
تیري

خٌف قزكق

جھممَ شً جھممَ خٌشا عٌلف جھممَ
َ گھرانَ كالَ
راعٌء ٓس جؼ اك ْص

َ ہیك تیرً ٓسالَ
كسف جذا کٍ ش پئ

ریکھتك تیرا مکھڑا کلئٍ اً خٌم عٌلٍ
یل ہٌ جہٌق میك ٌُى ٔسٌق ہَ مللٍ

یل ہٌ جہٌق کٍ ہر جٌیلق ؼَ اكلٍ

رّ یٌ کَ خٌہل ؼَ ہَ ٓشھکس تیري خٌہٌ
مللٍ ہمٌشً کیلق نن ہل تیري شخٌئٍ

ہر اُؾ جگو ٓس فنخ ہَ یل نَ ٌُئٍ

مذد ك ّ یٌ کسئٍ ہلئٍ جلقت خٌشي آئٍ
َ ہیك ریکھٌ تیرً جٌم ك رسف کل
رسئ

رش ٓس تیرً آکَ جلمٌ قذـ کل

َ جلشیك آئٍ خٌشي
جبت ؼَ ًُنتك لیئ

2432
ک یٌ

ک ہ یٌ

اق یٌؿ تیرا

اً مللٍ

ک یٌ

کہ یٌ

اجًؿ تیرا

اً مللٍ

رسهت ہَ عہٌٌُ تیري صلشت بھملٍ بھٌلٍ

بھملل

بھلل اً ٌُغ گـ اُذاعٌ

خٌر

شہل آٌُر

عٌلف میك اً سركش عٌلٍ ہف ذب کَ تف شاعٌ

*****

شہل

اً

راعٌ

ْ

2432

جَؤس ٌںی ا هجاف ٌا ٌوىل ان ظاـھت ٌا
ْ
جَؤس ٌںی ا هجاف ٌا ٌوىل ان ظاـھت ٌا
ّ
جْد ٌا جاؤں جَيت ےن ٌوىل ان ظاـھت ٌا
ْ
َ
ديوة ان ا خصـ اٌاں ٖص تالء يس ےھچ
اٌٖل كظوں اٌاف يس ٌوىل ان ظاـھت ٌا

ارالص يس لكٍد هشادة ِو ثط پڑيه

اكصار نصےئي اهلل ِو ٌوىل ان ظاـھت ٌا

ُُ
اكُےھٹ كسس ان هپْچاكے خق ِو ظفَْد ےھچ

ھج ٌا ظوار ےھچ مهںی ٌوىل ان ظاـھت ٌا

امحس يًل ےن زٖصاء خعَ ےن خعنی ِو

اكصار نصےئي ظالگ ِو ٌوىل ان ظاـھت ٌا
لُ ّة اٌاـ ِو اےن اْٖا ُدياة ِو
اكصار ِابىَلنی ےھچ ٌوىل ان ظاـھت ٌا
پڑٖےئی منازس نصےئي يحادة نصي رؼوع
َ
پڑٖےئی دياؤ رؼََد يس ٌوىل ان ظاـھت ٌا

2434

رسزق نصي ےن ىےیئ اجص رب يس ےب ِگٓذ

افمار نصےئي ھت چپھي ٌوىل ان ظاـھت ٌا

ِّ
خػج خلَيق خرض ِة ػٕ ظَف دٍَ ےھچ
لُ ّة ين جػےیئ خرضة ٌا ٌوىل ان ظاـھت ٌا
ّ
ٌهد ٌسٍْٕ نصجو ين رِریة ِو ػوؽ ےھچ
ھتاےئ ِؿُة ےنمه ھی ٌوىل ان ظاـھت ٌا

ٌامت نصي ےن رسےئ ےھچ مغ ٌا خعنی ان
ْ
ُ
اُھكوں ٌٖلري پص من ےھچ ٌوىل ان ظاـھت ٌا

جصٖاف دٍں ان جاين ين ھتايئ معص ھگين

كرظو رےھ ظًادزو ٌوىل ان ظاـھت ٌا
ْ
جشوؿ رسٌد ٌا اكا ين ٖص ھگڑي
رٖےج ؔ
ٌؼفق پِشا ان ظاـھت ٌا ٌوىل ان ظاـھت ٌا
ْ
َ
ْ
ؾيوت پڑھ اے رب زو دمحم ين اؿ پص
ْ
ےن اْٖا انئحو پص ا ٌوىل ان ظاـھت ٌا
٭٭٭٭٭
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چمق شكۓ و یٌشؽ نن شہَ ظو کَ تہٌش

چمق شكۓ و یٌشؽ نن شہَ ظو کَ تہٌش
َ شہیك رُذ کَ عٌلف کل یمٌش
اً جذا ملئ
أسٌ ہرٌُلٍ ِیسف ؼَ کھلٍ جٌئٍ ہَ
رس ؼَ ًس یٌؼ ٕگٌہلق کل یلاضش ہل قراش
سرجٌ یلش ؼَ گٌللق نن ہیك کسي أسٌ ن یٌء
گ
مٌُذ ٓش جٌنَ ہیك لسق کَ كم ب قٌد ك اٌُش
ت
اً ہسئٌ یلق رمک یٌ ہَ تیرا جہرم گـ
ُ
اؽ ن ظر رسکٍ ٓشً اخکل یل آ جٌٌُ ہَ ّ یٌش
ُ
َ بھرٌُ ہیك جل آیکھمق میك شذ ع قذم کسٌء
لیئ

ؔ ُ
َ سعٌرن کَ کلاش
َ ا خک
قرحت ك عف میك کھل

آُکٍ رُذ ہَ ٌُ ؾیر ہَ جبت کٍ زضلش
قکس رّ یٌ جل جھمصا ریلً نن أسٌ ہَ جمٌش

2433

تہر ایلاش ك ْچلٍ

رستق ایق علٍ
یل ہٌ كم صلشت کٌمـ ہَ ظو عٌلٍ كقٌش

كجن ٌُقٍ جل ہَ ٌُقٍ ہَ یل ذب کسي ٌُقٍ
حگمٌگٌٌُ شہیك نن كجن کتیك خٌؿ ہزاش
ؔلٍ کٍ رـ آذس ٔس
عرض ہَ ع یذ جمٌ
َ رُذاش ؼَ ّ یٌ
ا پئ
*****

کل لگٌ رّ یٌ ٌُش

2433

ْ
ّ
ےھچ ا ظَف اهلسی لُة ين ُ ُِؼاين مسجٗو
ْ
ّ
ےھچ ا ظَف اهلسی لُة ين ُ ُِؼاين مسجٗو
َ
ھج ِو ياىً ٌا ُھتي نويئ رھي اثين مسجٗو

ٌاُيگ يؿٍد ھج ان رالص كٔ رظول اهلل ھی
ْ
اجي ا ظرت ٌا رمحد ےھچ رسا ين مسجٗو
الكے زرشٌف هشٓؼا ِٔ زٌَ لُ ّة زو
ْ
هپيے چويم ےل ا ٌوىل ين پُؼاين مسجٗو
ْ
ّ
ِوص اكے ےھچ كٔ لُة ين جتًل ػٕ ٌا
ْ
ِاٖوي ػاانت ا ػٕ ظَف ٖسل ين مسجٗو
ػأ ظَف اهلسل اكپص ےھچ زولك ھج ِو

زو ھی ارالص ين ؾورة ےن ےھچ جاين مسجٗو

ْ
انئة ا ِؿ يًل ِو ھج ےنب ےھچ دمشَ
ِ
يليٍْسك اٖين ِلَْد ےن ز ِ انء ين مسجٗو
ٌارا ٌوىل ين ثلاء لول رساكُس نصے
ْ
ْ
ا يحادة ا دياء ؾحح ٌعاء ين مسجٗو

ْ

2433

انـ ا ٌاات پِشا ِو ٌںی جشاكٌط جَارےى
كرب ٌا ىےسی فصػشھ ؤ زابين مسجھو

ےھچ ا گص ػُة مياين ان تسف ىَهَ

ِاٖين رسٌد اےن لايد ٌا جواين مسجٗو
*****
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م
رسق إٓکٌ اً كضـ عہیسٌم ن ظر نن ہ یٌنَ کل رّ یٌ ہَ ہمکل
ؔرؔسق آ کٌ اً م كضـ عہیسٌم ن ظر نن ہ یٌنَ کل رّ یٌ ہَ ہ کلم
ٕ
ً
َ معرقت کَ اہـ نن یل ح قٌ ہَ اُذاعٌ ر
ؔسق اُذاعٌ ىى
کہ

ؔؔ
ہَ ىحومػ اطًقٍ ہر میقبت ؼَ ر
سق ہَ ّ یٌّت کٌ أسٌ نن ظو کٌ
ہََؔؔ
ؔرسق النچٌّت  ،ہَ نن یل دمحم کَ ٌُؽؔخًلت
ملھلب اہلل ؼَ

ؔ
ؔ
َر
ؔؔسق کٍ یل ْخستق أسٌ ع ظیمه جلؼ ہَ خ یلت نن ظو کٍ
ہَ ا ُک

َ علالف میك مؤمق کٌ یلؿ ہَ ٌُى
ؔخللؽ کٍ ٌُتیر ؼَ آ ُک
م
ؾیر کَ نن جٌُذ كضـ عہیسٌم  ،کٍ شكطق ًسٌعٌ جل یلى ؼَ رعلت

ُ
امٌمبه قٌطمبه میك ہنیشو ظہلش کٌ شہ یٌ ہَ ہر رـ اكجٌى

2333

عجب إکٌ اكللنه کٌؔرؔسق ہَ پئٌ کَ لضـ ؼَ ہَ ىدضلص راعٌ
َ ہَ پئٌ کٍ و یـ آة اكلٍ
ىختیك کَ ابقس اكش املاؿ ؼَ پئ
ک
ھ
ہَ جٌسنه ساتؔم ظ ّ
َ شہیك
َ ذب جٌ ہئ
َ ا ٔس
ؔہرن ظو کٍ رلل ینص
ؔرؽ کَ جٌطر ہَ كہلاش کٌ رسق ظو کٌ ٓساى
ّؔه میك اُکٍ تی
معب
ؔ ٓشه کَ كللات
َ ؾیریك
شہَ ٌُقٍ ٌُ شكض ىخشر نن آقٌ ارب ؼَ کہ
ً
َ ا ُلو اللشي شب نعٌلٍ
بقی یٌ نن چیر الذعٌء کل ہمٌشي ر یی یگ

*****
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َ
رسق گلسك مٌم ٌُّ یذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ
رسق گلسك مٌم

َ
ٌُّ یذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ
ٌُض رلیر جلش

َ
ٌُضُذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ

م
كذؼ رؿ نن ظو كضـ کٌ ہَ جل ہَ ُبز ن یٌ
ُ
َ
علف اصکٌ مہر شرس یذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ
خٌم ؼَ جل سر ُل یذي علف نَ ٌُئٍ ہَ آح
َ
كم یل ہر اؽ علف جلاّ یذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ
َ اجز ہل ہر جکف ریك
ہَ تہٌ كاحب کَ ا ٔس
َ
شام جؼ اف شہتمٌّ یذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ
نغمبن شطسبُ ؼَ جل زضرت ٓشھٌنَ ہیك یمٌض
َ
شكد رالر سراّ یذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ
مذد میك جلدبل جل ٌٌُُ ہَ ّ یٌگس خٌم کٌ
ُ
َ
كصػ اصکٌ ًسؾ خٌّ یذم ؼَ یلجھٌ جٌ ہیئ

2332

خٌم کٍ ّ یذم یلاضي جل ہَ اً ع یذ علٍ
راكش ّ یذم

یلاضُذم
*****

ؼَ

یلجھٌ

َ
ج ٌ ہیئ

2332

ح
ی
گ
ق فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ
ب
ض
ك
ـ

ىخلش

یل خ یذ

کٌمـ ہل گئٌ گیئٌ

عذر کٍ اكـ میك ى شٍّ خٌمـ ہل گئٌ گیئٌ
ككٌؿ قرر ؼَ فیهت کَ قٌُـ ہل گئٌ گیئٌ
کسـ ؼَ کشر ہلكً ركش خٌُـ ہل گئٌ گیئٌ
ح
قیفٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ گیئٌ

جل جھمٌُ رامق كاجذ یل ٌُلص ہل گئٌ گیئٌ
و لط شلنه ؼَ اض ب كضٌف جٌلص ہل گئٌ گیئٌ
سرػ ؼَ جٌص ہَ ممیلؿ خٌزص ہل گئٌ گیئٌ
تہٌق جٌملش عحز گسجن قٌزص ہل گئٌ گیئٌ

ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ

2334

ہَ ن ظر ك ْحر چف ك عف عجب شا نع ہلئٍ گیئٌ
اجذ ؼَ دیت ُؾ کٌمـ عجب خٌ نع ہلئٍ گیئٌ
ہَ شكد عٌـ عہر اہلل عجب ٌُسع ہلئٍ گیئٌ
ہَ ػتق ك ػتق کٍ معئٌ عجب جٌمع ہلئٍ گیئٌ

ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ

اٌُ کٍ خٌف میك جللم یمٌ ساذس ہلئٍ گیئٌ
ؾیر میك یلش ال ظبب خذا طٌھر ہلئٍ گیئٌ
رعٌنتك جمذ ؼَ ًسملع ہیك خٌکس ہلئٍ گیئٌ
ہیك اجلاف ص قٌ اع یٌر ریك قٌذس ہلئٍ گیئٌ
ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ

2333

ض ع یذ ال م ظر ع یذ الحزف ُؾ جل ٌُرشي گیئٌ
عجب ُذتیر عٌصمشاء کٍ بھري عٌسري گیئٌ
رستق جًٌس اھـ الکسٌء ہَ رآسي گیئٌ
َ بقس کٍ آذسي گیئٌ
ہل سکس کسًُء ا پئ
ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ
جل ہل ٔسینخ میك مب ظمـ اس رانَ کٍ ہَ گیئٌ
ذصاء اُگلش کٍ معللـ ٔس رانَ کٍ ہَ گیئٌ
ُ
م
گ
ف
ہَ شمٌف خ یٌق ھمـ رس رانَ کٍ ہَ یئٌ
ہل القت و یـ ذس رؿ ظو کٍ ٔسذ انَ کٍ ہَ گیئٌ

ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ

2333

تیرً ارسٌق کٍ کیرت کل میري گیئٌ تہتك گیئٌ
تیرً رشٌُ کَ كسعت کل میري گیئٌ تہتك گیئٌ
ّ یٌف عحز ن ظرت کل میري گیئٌ تہتك گیئٌ
تیرً اقراط شچهت کل میري گیئٌ تہتك گیئٌ
ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ
ً
گ
دمحم ؼَ ہَ علرا اشب قٌء میك ذشه گئٌ یئٌ
عجب رُذاش طمئٍ زحر ؼَ ذش گئٌ گیئٌ
گبن کٍ عوم ظو ؼَ جیف ہل کس گس گئٌ گیئٌ
جل جلمَ جٌؽ ٌُ ملئٍ نن قذش اب ٓشه گئٌ گیئٌ
ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ

2333

ٓشھٌ ارسٌف ظو ؼَ رھڑکق ك رقٌت کٍ گیئٌ
ضو یذش خکس میك قٌور کہٌق اّ یٌت کٍ گیئٌ
ہَ ذسهت رمع کٍ قرآف کٍ صمشات کٍ گیئٌ
رعٌء عير

َ خٌعٌت کٍ گیئٌ
آقٌ ؼَ جل
ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ

خًـ اہلل ؼَ قٌتف شہَ افمٌء کٍ گیئٌ
خذا راتف شہَ آٌُر اكش اّ یٌء کٍ گیئٌ
لذئٍ علف

کٍ اسراش ہَ ار یٌء کٍ گیئٌ

مکمـ ىدمع کـ میك ہلئٍ اذصاء کٍ گیئٌ
ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ

2333

م
ض
گ
ى
ك
ـ کَ ضیلق میك ہلئٍ كٌرؼ تیري یئٌ
ح
ی
گ
ق
ص
س
فٌ ع ؽ كاللق میك ہلئٍ عٌ ؽ تیري یئٌ
َ کل ہلئٍ ىیؼ تیري گیئٌ
ہنیشو ٌُر ش ہئ
ً
کو اب خٌیؼ ؼَ ح قٌ ہل گئٌ ى جؼ تیري گیئٌ
ح
ی
گ
ق
فٌ ع یذ ؼَ اپئٌ و یٌشؽ ہل گئٌ یئٌ
٭٭٭٭٭

2333

َ تیرً رّ یٌ کَ ذصانَ کسي بھٌ تہتك
جٌؽ قذـ کَ آ گئ

َ تیرً رّ یٌ کَ ذصانَ کسي بھٌ تہتك
جٌؽ قذـ کَ آ گئ
طـ کسـ مـ جٌۓ تیرا رّ یٌ کَ بھکٌنَ کسي بھٌ تہتك
تیرً عًملق کٍ شهعت  ،خٌہلق کَ جیسٌ ہَ عزت
خ
ّؔت
ّؔب
كذ کس کو ہف نَ ٌٌُُ ہَ نن خٌم جہٌق کٍ شف
اؽ رف کٍ تہٌء کَ آگَ تیرً خٌہلق کَ ضمٌنَ کسي بھٌ تہتك

یل مللٍ شپنع

اكؿ ہَ  ،یل مللٍ شپنع آذس ہَ

زضرت میك تیرً اؽ ُـ گزشً كم لىرن ذب ؼَ ٌُرش ہَ

َ عًكم رّ یٌ کَ رف شاتؔعہٌنَ کسي بھٌ تہتك
اب ا خک

2333

َ تیرً فیض کسـ ؼَ اً مللٍ
رانن ہَ كہٌ جل راٌُؔجگ
َ عًكم جل بھٌ کسً راشي کٌ گل ؔ
رعلي
اب ا خک
زگسٌُق ل یکس بھٌ كم یل کف طرػ ہَ رانَ کسي بھٌ تہتك

ٕص کٌ ؔ
َ ہل نن جٌف یل لَ
رعلي کسنَ كالَ ٕص کیس
خٌہذ کَ ن غیر کہٌق کٍ ٕص یل خٌشي ک یٌنتك جھٌف یل لَ
َ كم جٌہـ جٌنَ کسي بھٌ تہتك
ذب جٌف کَ بھٌ اْچٌف پئ

امًؽ ك مللؽ ك ضًس ك يير ٌ ،ضركػ ہَ تیري جذهت میك
ؔی ؔ
ُ
ً
ہر خٌذ چمق ٓسؔ ل ـ ك گـ شعلؿ ہَ تیري مذحت میك

ہَ خٌشي جذائٍ ر یذائٍ اؽ ہف ہٌ ریلانَ کسي بھٌ تہتك

2333

لی یؾ ٌُ راعٌ اہلل کہکس تیري ہر رعلت نن قرٌُق ہل

َ ہف  ،نن اّ یٌ عق یذن  ،ایمٌق ہل
آیکھمق ؼَ جـ کس تہنص
َ ابؔعزش تہٌنَ کسي بھٌ تہتك
تیري ىچلس میك آنَ ک یلیئ

آۓ ہیك زگٌنَ عٌلٍ قذش اپئٌ ٔسللق کَ نن ٓسكش
ہَ مللٍ کٌ اشمٌف رلٍ قرآف کٌ جٌمظ ہل گھر گھر
َ صما سعـ تہیر كسهت کل زگٌنَ کسي بھٌ تہتك
اب ا خک
تیري ىچلس مٌتف میك مللٍ رش ٌُر عہ یذ کسب ك ًُء
َ آبي خ یٌق کٌ ْخسٌ كلى
اؽ آٔسمق میري آیکھمق ؼَ تہٌ ىسھ

ہم ُ
ب
ت
رّ یٌ کَ ہزاشكق کسب ك الف اب کل شىنَ کسي ھٌ ہتك

2332

یل ٌُقٍ شہَ رلسٌر شہَ  ،ہر لٍ ٓس ضُذم ٌُر شہَ
تیري طمؿ ب قٌء کٍ کسٌُ رعٌء ہر زچذً میك ٔس ٌُر شہَ
َ صما اہلل کل و یٌنَ کسي بھٌ تہتك
مقیلؿ ك ر یلى ا خک

نن یق  ،مق  ،رھق نن مٌؿ ك ضش ذب کسي ہَ خٌم ریك کٌ کسـ
جٌق ْخسٌ ہلئٍ اُکٍ اف ٓس كاشیك نن کیسٌ خکس نغف
ؔ آقٌ نن ل یٌنَ کسي بھٌ تہتك
َ ّتیك اّ یٌ خٌکس
اب ا پئ
*****
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جذا نَ ْسھکل رعٌیل میك عٌلٍ قذش ک یٌ
جذا نَ ْسھکل رعٌیل میك عٌلٍ قذش ک یٌ

ہَ رشو یٌف ر یٌشكق کَ و یـ مہر ک یٌ

ک یٌب علف میك ًضکـ کسٌۓ عٌلف نَ

ت مہٌشي خٌف کٌ ہَ جلب كصػ سکس ک یٌ

امٌـ العضر کَ ٌٍُّ اً دیػ ریك سركش

جذا نَ ْسھکل عہیسٌم ٓس ك ْحر ک یٌ

اً یلش رسف دمحم اً جٌٔستق زضلش

تیرً ہٌ یلش ؼَ شكطق جہٌق میك ُذش ک یٌ

ہَ ركش دیفٌ ٓسہٌئٍ کٌ خٌم کٌش یل ہٌ

عجب سعٌرت ك ٓسکت ؼَ بز نن عضر ک یٌ

کسكق ک یٌ كصػ شيف تیري خٌف اً آقٌ

َ ؼَ ًسؾ ك گًب ك ع ظر ک یٌ
تیرً ٔسیئ

شہٌ كم چیر ؼَ ذب قذش کٍ خذا ىحركـ

کو رس نَ قٌطمٌ راعٌ ؼَ عذش ك مکس ک یٌ

ٓسہٌف ریق نَ کٍ ٕص ہَ شكض شكطق ػٌ

مگس اً ركش کَ د ت طٌف یل نَ کفر ک یٌ

ُ
خ
ہَ کلف زضر بھً اكش ا کٍ عير رشاض

یُال کَ آب ب قٌء یل نَ ہٌ یل زضر ک یٌ

َ و یًر کٍ ًشرت میك
اً مللٍ آ ُک

گـ عق یذت مب ظمـ رؿ ؼَ ن ظر ک یٌ

ُ
ُ
َ اؼَ ضہیر نغف کَ نعذ نغف
خذا مل

کو رس نَ زضرت عٌلٍ قذش میك خکس ک یٌ

*****
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دايع ےھچ اهلل ان ےن دٍَ ان ظيماف ےھچ
دايع ےھچ اهلل ان ےن دٍَ ان ظيماف ےھچ
ْ
اكا ٌوىل پص ھٌلرا جاف ك دؿ كصابف ےھچ
ےھچ ِّصايل ػاف ان ٌاىم ٌفقو ظَف دٍں
ْ
َ
ِور يس لُ ّة ين مچهے ےھچ ا ٌوىل ين جحںی
ْ
ْ
ا ظرت دكر ٌا اؾ ثوىشا كصاف ےھچ
ْ
ٌؤٌْںی ان كاےطس رمحد ان درای اپ ھچو
ْ
ھج ان يس ٌؼلك ٹيےےھچ كٔ كظَيٕ اپ ھچو
ْ
ٌؤٌْںی پص اپ ان ٌوىل ھگْا اخعاف ےھچ
ْ
اپ جو فصٌاؤ رب ھی كات ےن پوري نصے
ْ
ْ
ابدػاھو ان رھي رس ا ػأ ان ا ےگ ھجهے
ْ
اپ ين ػاانت جويئ ےن ٌيم خریاف ےھچ

2333

ھص جگٕ ھص ٌُيم ٌا ھص هشص ٌا ھص اگـ ٌا
ّ
ْ
هجاں پسھارا اپ كھاں اكؾاؼ ان ِظهٕ جٌل
ْ
جاجبا ٌوىل ِدھكاكے ِا ؾ ِاىيه ػاف ےھچ
ْ
ُ
اپْا كسٌو يس ٌوىل نص جو ھن ےنمه جسا
ْ
اپْو گص خنك ھتاےئ جاف رھي نصےئي فِساء
ْ
ْ
اپين اكا غاليم ٌا ھٌلري ػاف ےھچ
ْ
يلو ان اُسھاؤ ےھچ ھج اےنپ جاان هنںی
ْ
خق ان دايع اپ ھچو افعوس هپچاان هنںی
َدر خلَلد دمشْو ھی ػأ ان ػَماف ےھچ
ھج ےھچ پَارا دايع ےن اهلل ےن پَارا ےھچ ھی
َ
ٌؼلكو رس يس ٹيے ٌوىل اػارٔ گص نصے
ْ
اپْو فصٌاف ھج ےھچ خق ِو ھت فصٌاف ےھچ

2333

ٖص ھگڑي ٌوىل ےن ای رب زو ظالٌذ رانھےج
ْ
ےن ھٌلري معص رھي ظَف اهلسی اپےج
ْ
اىشجاء ثط ا غالٌوں ين ظسا رخٌلف ےھچ
٭٭٭٭٭
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راعٌ دیػ الہذي ہَ نن ىچکف ب قتك
راعٌ دیػ الہذي ہَ نن ىچکف ب قتك
تیرً

بقش

میزؿ

آذست بھٌ

َ
َ ج ل مئ
قذـ جل مئ
م

ل یگٍ

ہمتك

َ
َ گھم مئ
َ گھم مئ
تیرً خٌنَ ُل

ْسي میك جل یلش ہَ نن كہٌ یلش ہَ
َ عٌلف نن مغملش ہَ
یلش ؼَ رسک
اُؾ رف خٌشا عٌلف

جً

آپیگٌ

َ
َ یل جھئ
ّبن یل جھئ

تیرً رش کٌ
ُ
رس کل یل مـ گ یٌ اخکل ذب مـ گ یٌ
َ ریق جؼ مـ گ یٌ
پنجتق مـ گئ

ت
َ نَ خ ظر
جلذ میك ہف ہنح جٌِی یگ
تیرً بقش قذـ زھلُذنَ زھلُذنَ

2333

كم یل اجھٌ ہلا ٌُـ ہف نَ تیرا
َ ہٌ لکھما ل یٌ
اپئٌ کسئٌ نن تہل
ركش ؼَ

ہمکل

طمقٌف

ُک یٌ شہٌ

َ آح ہف
ْح گئ

َ
َ زك پئ
زك پئ

راعٌ کَ رضمیل علش ؼَ اب دبل
شام ر یذھٌ جلل ع قـ ؼَ کٌـ لل
َ
آح ُؾ أسٌ شھیر نن تف ى خک
َ
َ گھم مئ
اُؾ مذت ہلئٍ گھم مئ
طمؿ ہل عير تیري اً ظو دیػ ریك
گ
ف
ل
سق قذس کَ كشر اكش ٌُ متك
ت
َ ذب مؤوتیك
قذس میك ہنح جٌِی یگ
َ
َ صم یگئ
تیري یل نَ خ یٌق صم یگئ
*****
*****
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ُ
دياة اىعرت ان كارث ٌفقو فيم ان كحماں

ُ
ُ
دياة اىعرت ان كارث ٌفقو فيم ان كحماں
ُ
اٌاـ اىًرص ين ٌعْس ٌحارؾ پص ِّصايل ػاں
حمصـ ين جماىط ين لصؼ ارَاف ِو ايالں

يوٍو ك ِوح ان اهظار پص ٌامت ِو ےھچ فصٌاں
ٌْادم خق ان دايع ِو زو ُظَ كولِ جيَو اے جاں
ْ
ھن ھتاےج اٍم اِعوں ان هباكا يس خبَو اے جاں
ےھچ جيهھ مغ ٌا ٌُہجد ےن فساء نصسس كيَو اے جاں
َ
زو هاھصنص زو كُل ايقاء ھتيك ِوح ك يوٍو اے جاں
ْ
ُظين ےل دؿ ان اكِو يس ا خمكد ين زابين ےن
ْ
َ
جتًل ٌا ا دًهھي ےل كٔ خرضة ىَ سصاين ےن
نصي ےل ِلغ دؿ زو ؾور ِة ًٌین املًاين ےن
ْٔ
ْ
ثؿریة ىيئ ےن مسجھي ےل زو ا لوىب راين ےن

2333

اپَ ےھچ نون ھی ارسار دايع ھی ُظْاای ےھچ
اپَ ٌاں ان ِػنك يس مغ ان رالص زو جْاای ےھچ

اپَ اندـ ےن ٌعشغفص ين گْيت ٌا ِگْاای ےھچ
ْ ُ
اپَ نصۓی ػهص ا ػوط ٌا ٌؤٌَ جْاای ےھچ
ْ
ّ
اے ٌوىل اےنپ ىحَک کيه ےن جاف ےھچ خارض
ْ
هكف ھچو اپ جْسٔ ان جناة اىصسح ان رالص
حنو ياػورا ھج هپْچاكے ِاىل اىًارش
ےھچ ديوة ِ
َ
ُ
ذارص
ًًِ کيه ےن ٌںی اًػً اهلل ھی ًٍِد ِو ھچوں ِ
رَاؿ نصتال يس ٌُقمصب ےھچ جمس ان اكؾاؿ
ِ
ْ
نہاں يس فحك ِگصایں ھتيئ ظهے اكا ِو دًهھي خاؿ
َ ُ
ےھچ ھاھتوں ٌا ٌفقو ان ثاكء يس سص ػسف رسٌاؿ
هشادة ين خلَلشد يس رھصا ےھچ ػأ ان اكواؿ

دمحم ختذ اكپص جيؤ گص ھتا ےھچ ھی ٌْوص اید
ْ
امكٌو اپْا كسٌوں ٌا تَھٹي ےن ًٌادم زاد
ْ
ُ
نصے ےھچ اپين ؾورة ٌْے رسا اكپص اٌساد
خعُين ذنص ان رالص رےھ ظَف اهلسی ثط ػاد

2333

ذنص خعُين ٌا ٌفقو ےھچ
ٌلاـ ظَف دٍں
ِ
ِ
َ
دمحم ين ٌثو اىلاء ين رويب يس ٌُػجٍػّو ےھچ
ٌْؿة ِالالؽ ان ػَذ ٌُهػٍػّو ےھچ
ِؾفاة
ِ
َ ِ
ىعاف ؾسؽ يس ارسار ان فَّ
اض ظيعو ےھچ
ِ
ِ
ْ
فصٌقد ا ٌفقو ان فصاٌںی ين ِاجاتد
ْ
فصٌقد اپ ٌوىل ان اكاٌص ين ِالايد
ْ
ْ
َ ّ
فصٌقد اپْا دمشَ يس ا ىحشٕ جصائد
ْ
فصٌقد ظَف دٍں اكا ين اِميناًانا كالًد
ُ
الكـ غری ين زؼَٓى يس مه ال اابيل ےھچ
ِ
ھٌلري فهص ٌا ظَف اهلسی ثط ذك املًايل ےھچ
ٓ
ھٌلرا ؾسر ٌا اھين ھساًد ان ليل ےھچ
ْ
زؿوٍص ِھاليل ےھچ
ٌلاجو اُهھػ ان ثط اھين
ِ
ؔ حمصـ ين جنايت كاےطس
زو نص حیى

ےھچ
ےھچ
ےھچ
ےھچ

ُ
اھحد

مهُؼٕ نص ھج دايع احلق ٌفقو ػأ ين حصحد
ُ
رفاء خاؾو نصي ٌوىل ين ےل ےج رسحٕ ِء كص تد
زےھ كعٍد يحودًد ين خاؾو ےھچ ےنت ِِعحد
٭٭٭٭٭

2332

رعلت کٌ ٌُغ مللٍ سر ؾیز ٌُضم ٓس ہَ

رعلت کٌ ٌُغ مللٍ سر ؾیز ٌُضم ٓس ہَ
ٓسہٌف ریق تیري ضىبت کٌ نن ت ير ہَ
َ ہٌ یل نَنن کٍ ہَ جذهت
مؤمق کَ كا س ط
ُ
َ نن شات نن رف یل نَ ابھٌئٍ ضچهت
ر یک ھ
مؤمق کٌ چیر جلام یل شكجٌئٍ یل ُذش ہَ
آرھٌ كذي میك تیرا ہر ضهت یلش ریکھٌ
تیري نغف کٌ

ُ
ک
آقٌ ہر جٌ كىلش ری ھٌ

تہیلري ك قًد ہَ جٌئٍ جذھر ن ظر ہَ
یل نَ رستق کَ عف کٌ قلشقو ّ یٌٌُ
ذصف ك ٕکٌء کٌ یلنَ سر کھمؿ کس رکھٌٌُ
گھر گھر رسیئٌ مٌتف کٌ عہرا تیرً سر ہَ

2332

َ سرً ؼَ یل نَ ہَ بھر ّ یٌئٍ
ایلش پئ
آٌُش قٌطمٌ نَ ْسي ؼَ جً ہَ ٌُئٍ

َؔ

رعلت میك عٌـ ٓسکت ایلش کٌ ہٌ اذس ہَ
مؤمق کَ گھر ہل تہیر ُذتیر یلنَ کس ري
اكش دی یکشكق ًسٌجذ نغمیر یل نَ کس ري
ہل رُذم ضٍّ ًسچذ کسئٍ اراء خکس ہَ
جٌمعن دیفبن نَ ْسي ؼَ ؔعركح ٌٌُُ
قرآف ح لظ کسنَ یل نَ معہذ ّ یٌٌُ
جٌمظ ہیك دی یکشكق اب جل ىلـ کٌ فحر ہَ
مؤمق کل ہَ تہ یٌٌُ یل نَ ل یٌس ایلش
ایمٌق سعٌش جہرً تیري ع طٌء کٌ م ظہر
اكش ّ یی یٌق شراء میك ىحومظ جلب ٓس ہَ

2334

ُ
َ ہف میك یلکس ٌُذس اتہتك ّ یٌٌُ
َ بھ
کیئ
ركلت جًؿ ٌٌُُ یل نَ ہمتك قکھٌٌُ
ِیشو بھٌ جل پئٌ کٌ ہف كم ہٌ ِیشو كش ہَ
َ كٌُح میك ہف یل نَ ہمتك ٕکٌى
زكنَ بھ
ُ
َ ٔشو كش یل نَ اتہتك دیٹھٌى
َ ہٌ ب ھ
کیئ
َؔٓس  ،اب ركش ہف ؼَسر ہَ
اب ہف ذساـ ؼَ
ٓسٌُئٍ مٌُذن کٌ اؽ اؽ ش قٌء کٌ رانن
عٌلٍ قذش کٍ س عٌ گھر گھر ہَ تہچٌ کھٌٌُ
جیسٌ کو ہَ ُذش یل  ،كٔسٌ تیرا ٔشر ہَ

ؔ
َّ
ؔ ّ یٌۓ یل نَ
فیركق نن اكل یٌء کَ فئ
ُ
اف نن ور ْخ ّ یٌ کَ يرقذ زچٌۓ یل نَ
پبت ور ْخ ضہراء  ،اف ذب میك ٌُى ٓس ہَ

2333

ٓسہٌف ریك کل ٌُ شب الضـ ذصاء ع طٌء کس
میضلص کٍ بھٌ اف کَ ٌُ رشر یل ب قٌء کس
ؔذ کَ لٍ رعٌء نن ہر شكض ہر تہر ہَ
جٌم
*****

2333

دعىح ّب ككيشِ ٍب رهُطى ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
دعىح ّب ككيشِ ٍب رهُطى ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس

حت ّسس وال ّب ثثهىه ححىُّطىٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
دُّب ٍب جٌُ ثثهىال ثثهال ؛ اهْب شرف ٍب اهْب شغف ٍب
اعيً عِيُّني ٍب رهـ ضىطط ٍىىل ّب ضبهتسس اهْب مـْف ٍب

ّسس مىثر فردوش ٍب ثثُطىططٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
ىل اغثين ٍىىل اغثين  ،ثثححهزبوا ثثر اّْطىطط وهسس ؛
ٍى ْ

مهْسس ححهرٌاؤ مهْسس ححرٌهبؤ ّ ،بدً ّسس ٍطزغفر مظظسس ؛
ثظظرِ ّدً هر دً اْ مظظُطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس

عبشر ين اٍداد ؛ اهْسس  ،هتئٍ ّسس ٍُدثِّر ردثري مرضسس
اثثْب ثسرككى ّب جٌُ مهبرٌ ّ ،ىراين ْا رـقدَر مرضسس

ثثبححهب وطِ ٍب اثثْب وىُطىططٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس

2333

ٍبرا ثثُبرا فرزّدو مظظٍ ّسس ظِو ٍب ثضضهبَب  ،ده ٍب وضبَب
ىن ّسس اعيً ثْبَب
مُدٌ هبالٍِ اْثثٍ ضنهبٍِ هٌ اد ْ

ْا ضضهْدٌا ضبَـه ٍب رهُطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
جهىيل ّسس ثثهُالوٌ ّسس ٍىىل ٍإٍِ ّب داٍِ ّسس هبرسس ؛

ْاثثسس ؛ هج قطَخ ٍب هن هىئسس اهىو رَىَضُّو رة ضٍ مرسس ؛
دُر ضٍ دعبء ّب جهىيل هبرَطىطط ٍ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس

اَل حطني ّب غٌ ّب ضىي ثص ٍىىل ّسس غٌ مىئٍ هن اْوسس

حمشر رل شجّري ّى ٍأمت ْا عبىٌَ ّسس ٍىىل مراوسس
اّْطىطط رواططاّْنهى ضٍ مرَطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
روح جُىارسس رِ ضٍ ّنيطسس اْوضسس مهْسس ىُىا هي ٍىىل
طُّت ين ثثظظححبُ مراوٌ دَد ين ثشري دَىا هي ٍىىل
مخطخ ّب دَدار مرَطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس

2333

اْوٌ هسارو ٍُالد اْوسس ٍ ،ىىل ٍجبرك ٍىىل ٍجبرك
اْوٌ خىشٍ رة روز دِمهبوسس ٍ ،ىىل ٍجبرك ٍىىل ٍجبرك
ْا

ج

ّداءِ خري دئُطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس

ىل ٍفضو ٍىىلْ ٍفضو اْثث ضالٍذ ّسس شبد رهجى
ٍى ْ
رامهسس خداَب صحذ ٍب مبٍو رب ثه قُبٍخ اْثبد رهجى

اْوٌ مهُشه ثُذ ثثرٌَطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
جُىا هبٍ حبالد ثْسس ثثر داٍِ اْ ٍىىل ّى هن ححهىضضسس
رشزى حمجخ ّى ؛ حطبٍٍ ٍىىل ضٍ ْا رشزى هن ضضىضضسس

رة ضٍ دعبء هر وقذ مرَطىططٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
٭٭٭٭٭
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ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي
رؿ میك ہیك ہر آق تہٌ النچٌء
ٓسہٌف ریك ظو کٌ نن ٔشر ہَ

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

مللٍ

م

كضـ عٌلٍ

قذش ہَ

ْجت نن جل

ہَ

جللم یمٌ

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

رعلت جؼ

ہَ عہر مذّبن

جٌشي ہَ اس میك قذػٌ شقیبن

َ خکلق
ِیٹھ

ؼَ اہـ كىء

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

عف میك رستق کَ اخؾ تہٌنتك

مٌتف میك اپئٌ جٌف ل یٌنتك

کسکَ ٕکٌء

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

م
مللٍ كضـ دیػ علٍ ہَ

َ ًضکـ ُلٍ ہَ
ٌُـ ؼَ ا ُک

مؤمق کَ لٍ ٓس ہَ نن كذاء

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

ہيرام ظو کَ

2323

قذش کٍ ذب میك و یًر ظو کٍ

ٔسینخ ہَ لٍ ٓس عٌلٍ قذش کٍ

جھممَ جلػٌ میك اشض ك فمٌء

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

كضـ شہلً خًهت

شكض ق یٌهت

مللٍ

م

ٌُقٍ شہَ

ٌُ

ہل طمؿ میرً ظو کٍ ب قٌء

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

جذهت میك ظو کٍ جٌف ل یٌلق

ىح قـ میك اُکٍ مذد ر یٌلق

ؔ کَ رؿ کٍ
ہَ عٌُذیك

ُشبیُ ُ

ٔس اؽ ن ظر کس رك خٌم ہذي

*****
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م
ض
ب
ك
ـ کٍ ضىبت کٌ خذا ھرنَ ہیك
رـ
م
رـ كضـ کٍ ىضبت کٌ خذا بھرنَ ہیك
اكش ٓسہٌف ھذي ظو کٍ ّ یٌء کسنَ ہیك
جٌف ًشركش ضٌُق خٌر ہل رؿ شرس یذاق
َ حب اككٌػ ّ یٌق کسنَ ہیك
اكش لضٌء مہک
َد د
س
اير ٕص نن سر ٔ لیف ہَ ُر ر کٍ طرد
کس کَ زچذم اتہتك اقراش نغف کسنَ ہیك
كٌحب عضر کٍ جذهت میك ہَ حکخلش خذا

اُؾ رك ک یٌ ہیك تہر آبي بھٌ کف ٓشنَ ہیك

رذت ٓسہٌف ہذي دیػ ہذي کَ رـ ؼَ
َ ہیك
رعلت جؼ ؼَ ب قٌقٍ کَ زحر کیئ
ذص ضىبت اتہتك ّ یذكق ؼَ طلب کسي بھٌ تہتك
َ ہیك
اؽ قذـ تف ٓشھل نن صم صم قذـ ٓش ھئ

2322

ٌُص ك میضلص کَ شّبن کٌ جل إکٌش کسً

َ ہیك یلق ہٌ يرنَ ہیك
و یـ جیلاف كم جیئ

َ ہیك خذا
َ ش ہئ
اكح عشرت نن ىجب آ ُک
رش ُذش

کلجن ل ٌُضاش عذك بھرنَ ہیك

فیض ٓسھٌئٍ ملاُذ کٌ ہَ یکھرا ہر صم
بز ش قٌء ٌُؽ عزالق ؼَ خکف بھرنَ ہیك
اً جذا دیػ ہذي کل یل خًهت شکھ یٌ
ظو دمحم کَ كر یلو ؼَ رعٌء کسنَ ہیك
ُ
َ یلجي اف ؼَ
اً جمٌلٍ صمۓ مللٍ جل جل
ٌُلق بھٌ شام ضىبت میك بھ یٌ کسنَ ہیك
*****
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رُذاش دمحم

رُذاش دمحم

كم جق

ہل

کل

اػٌ آشضك

ہل

میك

ہَ

اػٌ آشضك

میك

عٌلف یمٌـ

اُؾ تہٌ رسنخل میك

ت و یٌ

ہل

ہَ
ہَ

کسیك رُذ دمحم

م
ُ
رؿ کٍ ن ظر ؼَ رُکي كضـ کَ شك میك ہَ
اس ركش کل جل ركش دمحم بھٌ کہتك یل ؟
ٌضركػ ضمٌنن بھٌ اػٌ گق یگل میك ہَ
کٌـ

آّ یگٍ ہمتك ہٌ كم دتیر کٍ رعٌء
حب

ٓسہٌف ریق ہمٌشً لہل میك

ہَ

َ سرـ ؼَ
ىخشر کَ شكض مبن کل جھ یٌِی یگ
كم آح خٌشً جل تیرً خٌمـ عذك میك ہَ
ؔہُیؿ ؼَ فیر میك شكٌُ ہَ رعلُذاش
اخؾَؔتُ ْ
ً
َُؔطی ْ
َ ہیك کٌقر كصؤ میك ہَ
ُؔزا یکیر کہئ

2324

جھم

ُؔ

کس نن کہو شہٌ ہَ ہلا رامق عہٌ
اب ىسي میك كم مہؾ ہَ جل جبت کٍ یل میك ہَ

ریکھٌ تہتك گئٌ ہَ کسٌ ركش میك کٹھٌ

م
اُذاض ع طٌء جل کو كضـ کَ جل میك ہَ
جؼ کٍ

َ تہٌق
ًُش ہل یل سشا آ پئ
نن دیػ ریق خٌم تہٌق خٌف ہٗل میك ہَ

ب
ن ظریك بھٌ ھف ػٌ جٌئٍ ہَ شرسٌش خٌم ٓس
نن جٌنَ کلف ػٌ نن کصش مٌم شك میك ہَ
خٌکس نن مذد خٌم ؼَ آئٍ ہَ جل مہؾ
نن كشر نن ن یذؿ نن کلئٍ ًسؾ یل میك ہَ
*****
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ُ
َ ہف جل شذ راعٌ
ری ک ھ ئ
ُ
َ ہف جل شذ راعٌ
ری ک ھ ئ

َ
راكش ٕکل

َ
راكش ٕکل

َ
ر یکشكق آشضكق اس قلب میك ل یکس ٕکل
َ جل تیري رُذ کل اب كم آ ٔسمق
نیب ظر بھ
َ
ن ظرم یق یق کَ رش رسف ؼَ ٌُہر ٕکل
سکس دتیر

میك آ ٍم کٌ كم نعرم تیرا
ُ
َ
آم اس كقت یل ہر آُکي ؼَ خٌگس ٕکل

كم کلئٍ جق ك ٔشر ہل ٌُ کلئٍ جلش ك ملؾ
َ
ٌُ ارب رش نن تیرً زچذم ْچٌ کس ٕکل
جٌُذ ؼَ ركق تیري ٔسیبن و یٌذب ہٌ تہتك
َ
جٌُذ نَ راغ بھٌ ہل جٌۓ یل کف ٓس ٕکل

ُ
اس گھڑي کٌٍّ ب قذٓس طفر جلر لکي رً

َ
ٌُـ ل یکس تیرا رس كقت رىكش ٕکل
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خٌو یٌ صللت ك صمکت ؼَ تیري ہل جٌۓ
َ
بھر یل و یذاف ؼَ مو یٌنَ عضیفر ٕکل
جل ر یٌخٌ ہٌ تہتك تیري لص یلت کٌ عہٌ
َ
ٌُ جذا خٌشً كم جؼ ؼَ ہٌ نَ چیر ٕکل
َ جھمص کس جذا کٍ كسف
َ ہیك ْسھ
جل کو ٕکل
َ
َ جلر ہٌ كم شفر ٕکل
اپئٌ كسهت میك لیئ
بھر ؼَ رامق جل تیرا بھٌـ لَ کسً یلنن

ُ
ُ
َ
َ ٓسکٌت پئٌ ا کٍ بھر زحر ٕکل
ل یک

َ ہل تیرً جٌہَ
َ ہٌ عذك جیئ
عرؼ ہل ُگ
ىکي ٕضذیؼ

اگس

َ
َ ر یٌكش ٕکل
ل یک

جق نن ہل جٌۓ تیري ن ظر کسـ اً سركش
ُ
َ
آقتیك اف ؼَ سشا ن ظریك ذسا کس ٕکل
نن گھرانن ہَ تیرا ٌُ کو ہَ معذف کلئٍ
َ
اس گھرانَ ؼَ کتیك فیمئٌ گلہر ٕکل

2323

نن رعٌء تیري ذصایلق ؼَ کف کہٌق ہلگٍ
َ
جہٌق ٌُیلش کَ سشً بھٌ تیري ضش ٕکل
ٌُ اُذ خٌر شہَ لضـ جذا ؼَ یل عہٌ
َ
ًسکسائٍ تیري ہر خٌـ اكش زحر ٕکل
ُُؔ
شكض ىخشر كہٌ نَ جلػ شہیگٌ خٌکس
َ
خٌم نن کس کَ اگس جٌف ْسھٌكش ٕکل
*****

از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2323

ریق ك رّ یٌ میرً زضلش ؼَ ہَ
میري عقئٌ میرً زضلش ؼَ ہَ

ریق ك رّ یٌ میرً زضلش ؼَ ہَ
ُ
اُؾ اؽ خٌٔس ریق ہَ اُکٍ

جی یٌ يرٌُ میرً زضلش ؼَ ہَ

کٌ

لىمن لىمن میرً زضلش ؼَ ہَ

َ ش قٌء ع طٌء کس رً
ضشؼ ْخس

ذب ع طٌٌُ میرً زضلش ؼَ ہَ

شضؼ ضٌُرم ٌُ کف کٍ ٌُت کہٌق

رانن رانن میرً زضلش ؼَ ہَ

ہَ نن نغهت علٍ کَ ًسکٍ کٍ

رانن رانن میرً زضلش ؼَ ہَ

کس کَ ن یٌقت تیرً قذـ جلمیك

اؽ ت و یٌ میرً زضلش ؼَ ہَ

ک یٌ سرك کٌش ىسھکل غیركق ؼَ
ُ
قرش نن جٌُذ ابھٌ آس جٌۓ

میرا ٌُطو میرً زضلش ؼَ ہَ
گس اخٌشم میرً زضلش ؼَ ہَ

گسجن عٌصٌ ہلق ٓس ش قٌعت کٌ

اؽ عہٌشا میرً زضلش ؼَ ہَ

بھر رً رامق جل خٌُللق کٌ كم

رش علٍ کٌ میرً زضلش ؼَ ہَ

َ
َ ىسھ
فیر میك آکَ بھٌـ لی یگ

ىسھکل ٔشرا میرً زضلش ؼَ ہَ

مٌتف

عف کٌ جیمن میرً زضلش ؼَ ہَ

فیض

نن

ٓسھٌّبن

عزاء

رسیئٌ

ملاُذ

نن

2323

مٌُگل

مٌُگل

جٌشي شکھ یٌ

ب قٌو دیػ ہذي

لضـ شب کٌ میرً زضلش ؼَ ہَ

ن ظر عًملق نن

عرض ارئٍ میرً زضلش ؼَ ہَ

*****
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شکھ یٌ یل ہمتك ٌُقٍ مللٍ ٌُ عير تیرً ریلایلق میك

شکھ یٌ یل ہمتك ٌُقٍ مللٍ ٌُ عير تیرً ریلایلق میك
َ کٍ ت و یٌ ضمع ہذي ْسي ٓس ہل خذا ٓسكایلق میك
نیئ
ُ
اً کعبن عٌلف تیري طرػ شذ کس کَ ع یٌرت کسنَ ہیك
ُ
َ شب جٌیلق میك
یل تہرً جہٌق زچذً رُکس اس جٌ کل گئ
ق یٌض جہٌق ْسي خٌ ہَ کہٌق ؟ گھر گھر رضکٌ ہَ فیض شكاق
َ تہت اكسٌیلق میك
َ بھ
جٌتف کٍ زچٌكت کٌ لصن دیئ
َ رانَ ہیك
جل شضؼ کٍ ذسهت جٌنَ ہیك  ،جل بھٌؿ ؼَ جیئ
ُ
َ ہیك جہٌق کَ رایلق میك
اہلل کَ جٌصَ ّ یذً اتہتك گیئ
اً كاشج ھٌضف الخیرات  ،ک یٌ تیري ع طٌلق کٍ ہل ٌُت
رّ یٌ کَ مللؽ  ،امًؽ فمٌء خٌمـ ہیك تیرً مہمٌیلق میك
مل یٌ ہَ ذصانن جل تیرً رشٌُش میك كم مل یٌ ہَ کہٌق
ُ
جٌقٌف ك خک یذش اكش کشري کَ اف خٌہٌ ایلایلق میك

2323

ُ
َ زذق
َ رعٌء کَ ا ُک
َ قرض رسق اكش ل یک
مللٍ ؼَ ل یک
َ جٌنَ ہیك اہـ كىء كّ یٌش کَ ذب و یذایلق میك
ٓش ھئ
َ صما
ہَ ٌُس و لط حب مللٍ  ،اكش کسي بھٌ تہتك ہَ ا خک
ًُ بھٌشي ہلگٌ بھر بھٌ ىخشر کَ رف میزایلق میك
سرًست ہَ ہف یل ئٍ ئٍ کس اً راعٌ خٌقٍ کلٓس
قرركس کٍ خٌشي تہركق کٌ ہَ لطػ تیرً پتمٌیلق میك
ُ
ریکھٌ ہَ تیرا اعچٌض ع یٌق  ،یل اخکل ّ یٌ رً تیر معٌق
َ جل آ کَ تیرً منچٌیلق میك
َ حکهت کَ ِیئ
کسي گھمّٹ مئ
اكؿ ٌُ ،ئٍ ٌُ ،لث جیسٌ کسٌُ ہَ جًقت کٌ رعلي
میضلص دمحم کٌ و یکس ہَ ذب ؼَ ٓشا د ت طٌیلق میك
اً مللٍ

م

كضـ عٌلٍ

قذش ٌُقٍ شہل آقٌ ٌُ ىخشر

َ یکتیر جذا اسایلق میك
حب ُؾ کو ضمٌیلق میك گل ْص
ؔ حب کو مٌُؿ ل یٌ
ک یٌ مٌیگتك ہمتك ذب کسي یل مً اً خٌکس
مللٍ مللٍ مللٍ مللٍ ہف نَ شب ؼَ اشمٌیلق میك
*****
*****
*****
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َ كاحب ہَ یل ًسچذ اععف ہَ
زچذم ْسھ
َ كاحب ہَ یل ًسچذ اععف ہَ
زچذم ْسھ
دج ہَ

تیري ٌُیلػٌ یل کعیبن عٌلف ہَ

یل مٌلؾ ك مللٍ ہَ یل سركش اكلٍ ہَ
یل ریق کٌ كالٍ ہَ یل خٌم مععف ہَ
كم

دج

یل

رشرك

ىچٌضي ہَ یل

ح
ی
ق
فٌ ہَ
دج

رؿ ہَ دحر اصمر دیبن تیرا ضـ ضـ ہَ
رّ یٌ ہَ یل ٌُرخٌم ریك ہَ
یل

سركش

اکسـ ہَ

یل خٌم مکسـ ہَ

نَ خؾ یل قرـبن ہَ یل ّ یؾ سرـبن ہَ
اہلل کٍ طٌعت میك ٌضركػ یل ہر رـ ہَ

رّ یٌ میك بھٌ شاحت ہَ عقئٌ میك بھٌ شاحت ہَ

زضرت کَ ّ یٌ جلاق کل نن کسي ہف نن کسي عف ہَ

2322

رـ تیرا

بھركٕگٌ میك یللیػ کسكٕگٌ میك
اً خٌم ضمٌق حب ُؾ نن رـ میك میرا رـ ہَ

جٌہٌ ہَ جل کسي یل نَ شب نَ كہٌ جٌہٌ ہَ
ض
َ جذا جلش ہَ گس یل جلش ك ذ ّزذ ہَ
ىسھ یگ
س عٌ تیري طٌعت ہَ جذهت تیري ركلت ہَ
ہف مٌؿ ؼَ اكش جٌق ؼَ جذهت جل کسیك کف ہَ
ہف ْجت

خک یذش یل ہف كصػ خلتمٌق یل
ذ ُّقا یل یگیبن ہَ رعلت جل نن جٌتف ہَ

ع یذ اضلٍ ہلق میك معیلر

یل میرا ہَ

ؔص تیري جل کسي نعربػ کسً کف ہَ
اجً
٭٭٭٭٭
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دیػ الہذي ْسھکل جٌم ك جًلت

و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

دیػ الہذي ْسھکل جٌم ك جًلت

و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

دیػ الہذي ْسھکل عز ك عہٌهت

و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

مللٍ و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

تہیركي

72

و یًر

مٌىُؾ آسنَ ہیك ٌُغ عذف ؼَ

بھمللق کل ل یکس قذػٌ چمق ؼَ

َ ہلۓ ذب م ظہر رہق ؼَ
ک ہئ

دیػ الہذي ْسھکل خٌف ك کساهت

و یٌشؽ

و یٌشؽ

جہرم ریك ٓس ہَ جلدبلق کٍ ٕضرت

و یًر کٍ ہَ نن قذػٌ ًشرت

ْسھ ُ
دیػ الہذي کل شخذ ك ہذاّت

طٌہر ہَ فنخ ك امٌمبه ٕضرت
و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

2323

كذ آقریك تیرً علف ك عمـ ٓس

كذ آقریك تیرً قرض ك ب قـ ٓس

كذ آقریك تیرً قذػٌ سعـ ٓس

دیػ الہذي ْسھکل اذس ع یٌرت

َؔ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

کلٓس ہَ تیرا ّ یٌق کسًُء کٌ

آ ٔسمق ت مہٌشً رشٌُ ع طٌء کٌ

جٌیلق نن ہَ ٔس آس کیو یٌ کٌ

دیػ الہذي ْسھکل جلر ك زچٌكت

و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

ٌُقٍ شہل تف جہٌق میك ٕصجت

ع یٌّت کسك ہف نن ن ظرت ٓسچهت

شہَ ٌُ خًهت اُذ لؿ پنغهت

دیػ الہذي ْسھکل تہجت ك ٕضرت

و یٌشؽ

و یٌشؽ

و یٌشؽ

َ طلب اُؾ ن ظرت
ؔ کل ْسھس
ہَ جلہر

ہَ ًصہلش تیرا کسـ عٌلٍ زضرت

ْحر کسـ ؼَ طلب اُؾ ن ظرت

دیػ الہذي ْسھکل شچهت ك شاقت

و یٌشؽ

و یٌشؽ
*****

و یٌشؽ

2323

دیػ الہذي کٍ نن و یًر ؼَ ہَ خٌرمٌئٍ

مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

مللٍ

ٓسہٌف ریك کٍ نن و یًر ؼَ ہَ خٌرمٌئٍ
دیػ الہذي کٍ نن و یًر ؼَ ہَ خٌرمٌئٍ
گلْشٌ ہَ مذد گلئٍ ؼَ ر یق کٍ معٌئٍ
مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

مللٍ

جبت کَ جلش ك امًؽ آسً ہیك ذب ضمیك ٓس
َ ہیك ذب تہٌئٍ
ہلنَ ہیك ْسي نن كذقَ  ،ر پئ
مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

مللٍ

آئٍ ہَ ٌُغ رعلت میك جلش یمٌ تہٌشیك
قرركس کَ
مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

ہیك مٌّ یذ

اخکٍ زشٌ و یٌئٍ

و یٌشؽ

مللٍ

مللٍ

2323

تیري ّ یٌل مذحت میك آح ذب ٓسُذً
طمئٍ کٍ خٌذ اكٓس کسنَ ہیك نغمن جلائٍ
و یٌشؽ

مللٍ

مللٍ

َت ْح ِم ُل
َح ّٰت

ض
َو ْال َ ْر ُ

و یٌشؽ

مللٍ

فَ َی ُؤو ُد َھا

ِحل ْ َمہ

ِبا َ ْھلِ َھا

َتکَا ُد

ي ق َْب َل ُج ْو ِد َب َنا نِہ
َھ ْل ُک ْن َ
ت َت ْد ِر ْ
ات
ا َ َّن الْ ُغ ُی ْو َم
الْ َغا ِد َی ِ
ہَ جلف کل عہٌ کَ جل کلم ؼَ گسائٍ
یل جلر ہَ
مللٍ
نن

و یٌشؽ

گسم خٌلٍ

ْسھکل

ٌُ رشر
مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

َت َت َزلْ َزل
ُت َب َّخل

نن آس ٌُشاق ؼَ جٌكرائٍ

مللٍ

و یٌشؽ
ہل

سرکٌش
ٌُقٍ شہلً
مللٍ

و یٌشؽ

مللٍ

مللٍ

و یٌشؽ
ٓسہٌف ریك کَ جٌئٍ
مللٍ

مللٍ

2323

جؿ جؿ جیل اً مللٍ جؿ جؿ جیل اً مللٍ
ْسي ؼَ ب قٌو کـ ہَ اكش مٌ صمي ہَ قٌئٍ
مللٍ
رلہق پئٌ

و یٌشؽ

مللٍ

ضمیك اكش
سر ؾیز گٍ

و یٌشؽ

شپنع ہیك ضیلش

مٌم
کٍ

مللٍ

مللٍ

ریکھم نن ٌُغ میك جلائٍ

رش ٓس ت مہٌشً مہمٌق او یذیك لَ کَ آۓ
اتہٌش جلذ کٍ ہَ ہر كعظ
و یًر

نن

تہیركي

۳۷

آة

کل

میك شكائٍ

و یٌشؽ

ٓسہٌف ریك کَ ّ یٌشً طبب کٍ اً ٔسٌئٍ
گلذـبن و عق یذت میك ِیش کس کَ مذحت
ؔ یل کس شہٌ ہَ مللٍ کٍ مذد جلائٍ
خٌکس
*****

2343

ّ
ُ
ظَف اهلسی دياة ٌا ىة اىحاب ےھچ
ّ
ُ
ظَف اهلسی دياة ٌا ىة اىحاب ےھچ
لُ ّة ص ع اٌاـ يرص ان ُخجػّد ےن ابب ےھچ

اهلل ےھچ اٌاـ ُديازو نشاب ےھچ

ُ
ظَف اهلسی ھی ظالگ ٌا اـ اىهشاب ےھچ
ْ
ُ
اجنً ےھچ اامسين فقائو ٌا ظة دياة
ْ
ظَف اهلسی ھی ظة ٌا ھتاای افشاب ےھچ
پصدٔ ٌا ےھچ اٌاـ زو ظَف اهلسی ٖ ُػٌلـ
ارشاؽ يس مهُؼٕ نصےى ھی ِرماب ےھچ
ْ
ھج پْجنت ين پاؾ ےھچ چادر ا ظَف دٍں
ھی ِور ين نعاء ان لصؼ ٌُعشماب ےھچ

اهلل ان ھی انـ ےھچ ٌؤٌَ ين ھص دياء
ُخصٌد يس اھين ّض ِد رسا ٌُعشجاب
ُ
اتسايع اھْا ِور ان جيؤ يس افق ٌا
رسػَ مقص ےن ھتيئ گَو ثط اخشجاب ےھچ

2343

ےھچ ٌعشرت اٌاـ ييَٕ ّ
اىعالـ زو

درٌَاف ريق اھْا ٌفقو جحاب ےھچ

ديوة ان دمشْوں رےھ جيشا اےن چپھي
ِظػ ِجػّنی ٌا ھضازسں كرس ىگ يشاب ےھچ
ْ
ظَف اهلسی ان الؿ ان كسيس ا الؿ ين
ُ
ػاف يجاب ےھچ
ھتيئ ٌرص ٌا هظور ين ِ
ےھچ يَس اتج پويش  ،رہاين ان كاےطس

ٌرصسؼ دٍں ان ابغ ٌا ھص ػَذ ك ػاب ےھچ

ظَيف حمو ٌا ِور ان جيؤ ےن دًکھوا
ْ
اٌالک اای ريس يس ھج ےب خعاب ےھچ

رسٌٕ ين گص لية ےھچ مياين زو جاُےج

ُ
ظَف اهلسی ان پاؾ كسـ ين سصاب ےھچ
*****

2343

دیػ الہذي عہٌ جل ہَ صمشت قرآف کٍ

دیػ الہذي عہٌ جل ہَ صمشت قرآف کٍ
ضىسھٌئٍ ہمکل ظو نَ ہٌ ععهت قرآف کٍ

ُ
ب
اس گھر کَ آس ٌُس ھٌ آئٍ تہتك ًُء

رس گھر میك ہل شہٌ ہل ًُكت قرآف کٍ
َ
أسٌ نن گزشً رف کَ ًُكت نن کس خک
أسٌ شہَ خذا ہمتك عٌرت قرآف کٍ
َ قرآف ؼَ ہمتك
اب عسؽ ہلٌُ جٌ ہیئ
َ آّت قرآف کٍ
ہلبھمق نن شہئٌ جٌ ہیئ
رس رؿ میك عسؽ ہلگٌ قریق قرآف کٌ
ُ
لم
ی
اس رؿ کل ہٌ گٍ سعٌرت قرآف کٍ
ُ
ُ
ی
خ
ہ
ؾیرپئٌ ا کٍ ٌُقٍ ش گٍ اػٌ طرد
ٌُرشر بھٌ شہ یگٍ نن لزت قرآف کٍ

2342

نن يرض نن ہٌ ریق نن ّ یگٍ کلئٍ ہمتك
نَ خؾ اً مؤمیل نن ہَ ٓسکت قرآف کٍ
خکلف میك
َ ہیك ہف یل ُ
امق ك امٌق ؼَ ش ھئ
اس طرد ہف نن ہلئٍ ہَ ش هقت قرآف کٍ
جٌہت اگس ہل دیػ ریك ٔشربػ ىنَ اب
َ ہمتك مبت
یل لیئٌ جٌ ہیئ

قرآف کٍ

دیػ الہذي عہٌ جل ہیك جٌمظ قرآف کَ
َ ہیك مؤمیل ہمتك رعلت قرآف کٍ
ر پئ
ُ
رس رؿ میك ہلگٍ القت دیػ الہذي عہٌء
ُ
کٌـ آّ یگٍ اػٌ کل ضىبت

قرآف

کٍ

ح لظ الفرآف کٍ ننؔمُہف کہو شہٌ ہَ جلر
اس طرد ؼَ ہلئٍ ہَ ح قٌطت قرآف کٍ

2342

اس ٌُطؽ قرآق کٍ ب قٌء طمؿ کس اً شب
آئٍ ہَ ن ظر اف میك ككٌحت قرآف کٍ
خٌکس ظو ہذي کٍ ضىبت کَ خٌبي خٌبي
هبت قرآف کٍ
ہف ذب کل کسئٍ جٌ ہیئ
َ ض
*****

2344

ظَف اهلسی ٌفقو رساان جحاب ےھچ

ظَف اهلسی ٌفقو رساان جحاب ےھچ
ٔ
اھين كالء ےن يؼق يس خعَ املبب ےھچ
ْ
هچصٔ ٌا اپ ان ےھچ خعُين يضاء ِو ِور

دؿ ٌا اٌاـ يس ےھچ ِاهلاـ ِو كفور
ْ
هچصٔ ےن دًهھي اپ ان جح ِو ثواب ےھچ

ذنص خعنی نصۓی ےھچ ٌوىل ان ظاـھت ٌا
ِ
ٌامت ين ؾف چبھاكۓی ٌوىل ان ظاـھت ٌا

ػاف جعاب ےھچ
ياػور ان كٔ جسسٔ ين ِ
جصھاف دٍں ين ذنص ےھچ ٖص پو ےن ھص ِفط
خارض ےن دًهھي نصۓی ےھچ غائة ےن اید ثط

ظَف اهلسی كٔ ػأ ان ًًِ احلجاب ےھچ

جصھاف دٍں ان جاين ين نصےج معص ھگين
حصذ ےن يافَد يس نص ػٕ ےن زو غين
راؾ ػفاء ھی ػأ ان كسـ ين سصاب ےھچ
ِ

2343

ْ
دمشَ ےھچ اپ ِو ھج جہمن ٌا ھی جيے
ْ
ػاانت دًهھي اپ ين ھاھتو ےن ھی ےلم

رھوانيئ ےھچ لكَجھ جعة ھی يشاب ےھچ
ْ
ؔ اے هشا
ابُسی ھچوں اپ ين ٌںی زعْمی
ھتاكں ٌںی ٌاؿ ك ذر ےن اكالد يس فساء
ْ ْ
يحس يًل ےن لٕ ُِلََد رابب ےھچ
ِ
*****

2343

ظَف اهلسل ٌوىل ين ُخة دؿ ٌا كظاكي ىو
ظَف اهلسل ٌوىل ين ُخة دؿ ٌا كظاكي ىو

ارالص ان ھی دؿ پص ؾحغد ےن چڑھاكي ىو

ٌوالان يًل ان ھی انئة اےن دايع ےھچ

ھی ػاف ان ٌوىل ےن جسسٔ ؤ جباكي ىو

ّ
جْد ان ھی فاٌَ ےھچ هیاں تَھٹي ھی ٌويل ان
ّ
ثط ھاـھت يس جْد ين جاگری ىھكاكي ىو
انئة ھچو يًل ان ےن ظايق اھْا نوثص ان
ْ
ُ
نوثص ريسم ان اب ےنمه پالكي ىو
ھی
ِ
جسػّنی ٌا جيےس ظة ايساء ھی ٌفقو ان
ْ
ھی ظة ےن خعس ين هیاں ا گو ٌا جالكي ىو

ےھچ الھكو ًًُِ ػٕ ين ػهصھی اداء نصسا

ھكاىو ين نصي جويت ٌوىل ےن هپْاكي ىو

ھی ػٕ ين كالًد ين كٍٓيٹ ٌا مياين ثط

ارالص ان تٍَوال ایكوت جڑاكي ىو
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

2343

ظَف اهلسی ٌوالان كرظو رھو حصد ٌا

ظَف اهلسی ٌوالان كرظو رھو حصد ٌا
كرظو رھو لُّة ان ظاای ٌا ےن ِوصة ٌا
ٔ
كرظو رھو لُّة ان انزس ٌا ےن رأفد ٌا
َ
اػفاؽ ين رسِق ٌا اىماؼ ين جهبد ٌا
كرظو رھو لُّة ان اِوار ان رٍَد ٌا
كرظو رھو لُّة ان حلواة ين نرثة ٌا

كرظو رھو َُاتد ان افالؾ ين رِفًد ٌا
ًٌصايج ٌْازل ين رسخاَُد ُكظًد ٌا
ُ
ّ
كرظو رھو لُة يس كوظنی ين كصتد ٌا
روش ھتاای نصے لُّة دًهھي ےنمت جسسة ٌا
كرظو رھو لُّة ين خرضة لصؼ يجصة ٌا

كرظو رھو جح ٌا ےن كرظو رھو معصة ٌا

كرظو رھو اتسايع اكؾاؼ ين كخسة ٌا

كرظو رھو ِالاليق ػآٖؼايه ٌيهد ٌا

2343

ّ
كرظو رھو اے ٌوىل جربسة ين ِيضة ٌا

يوٍوت ين ھَحد ٌا ٌيهوت ين ػوةك ٌا
كرظو رھو اے ٌوىل زعهنی ين َرثوة ٌا
لك ًٍَُ ظًادة رٔ ٌوالان ين ُؾػدحد ٌا
ييَا ےن مماجس ين كرظو رھو ِذرسة ٌا

زلوی ان ٌالثط ين كرظو رھو زٍْد ٌا

محمود رھو كرظو ظَف اىہسی ريلد ٌا

ٌشنور رھو كرظو ھص ٌؤٌَ ان هلجد ٌا
دًھكاات رھو كرظو لَّخَد ؾورة ٌا
ْ
ٌوؾوؼ رھو كرظو كصاف ين ظورة ٌا
ْ
ؔ نےه اكا كرظو رھو ًٍِد ٌا
ػریٍَ
اهلل ين خفاهد ٌا كرظو رھو ديوة ٌا

كرظو رھو اے ٌوىل ؾيواة ين ُرضة ٌا

زعيمی اےن زًومی رهصمي ان رسفد ٌا
*****

2333

م
ض
ك
ـ ّ یؾ ٌُـ
دیػ ریك عٌلٍ قذش مللٍ
م
دیػ ریك عٌلٍ قذش مللٍ كضـ ّ یؾ ٌُـ
لجت رؿ یلش ن ظر میضلص ملىٌُ المنعٌـ
آُکٍ ہر اُؾ ارا ٓس ہَ قذا

کل

مؤوتیك

جٌق ٔستق خٌم ریك عٌلٍ قذش عٌلٍ م قٌـ
آُکٍ ہر خٌف میك آنَ ن ظر ٓسہٌف ریك
م
ہل كضـ ٌُ دمحم  ،ہَ ٓسٔسٌق جٌص ك عٌـ
طٌعت ٓسہٌف ریك ؼَ آُکٍ طٌعت ذشي
ہَ ضىبت قرض كاحب آُکٍ شب ؼَ مذاـ
ُ
رُکي کس خٌٌُت ٓسہٌف الہذي رؿ خٌر ہیك
ُلکو جلر كٌحب ضمٌق ،مللٍ اللشيء طبب امٌـ

2333

اؽ ِیسف إٓکٌ

ىکھمق کل رّ یٌ ہَ

خالُ

اكش عف دتیر میك اؽ آم ٓس كذقَ یمٌـ
ُ
قذش کٍ ذب میك خکف ؼَ آئٍ اهت اہللُ کَ
آة نَ ٌُئٍ كىرت اً كلٍ سي اچیراـ
ري ٔسٌشت دیػ ریك طٌہر نَ ہَ عٌلٍ قذش
م
جٌق ٔستق میضلص ،کٌ میرً كضـ ّ یؾ ٌُـ
ہَ یل كجن ظو دمحم جل ہیك كجن ریق جؼ
َ مللٍ ن یٌـ
َ کیئ
رُکي کس شكپبت تیرا ہمئ
شچهت للعٌلمتك کَ

ُ
راعٌ ٓسہٌف الہذي

ؼَ طلب ہَ ن ظر شچهت اكش کسـ ہر رـ ركاـ

2333

َ ٌُعث زضلش
معفرت ہمکل ع طٌ ہل آ ُک
زكنَ ہیك ہف یل گ یٌہل میك سراسر ٌُالتمٌـ
ٌُش ؼَ آضارگٍ کیلق کس نن ہلً ہف کل حب
آُکٍ مللٍ ضىبت  ،ؼَ

زُلََُیّتُ

رؿ کَ جٌـ

عرش ٓس هجت کَ جللم گس شہَ ٓسہٌف ریك
ق یلوء جٌم کعبنء اخًـ ك ایمٌق نن خًـ
طـ ظو میك ٌُ اُذ ٌُقٍ شہَ عٌلٍ قذش
نن خًهت نن کساهت  ،ہَ رعٌ نن صنخ ك خٌـ
عرض کسٌُ ہیك تہٌئٍ آُکل
ُ
اً میرً مللٍ نن ضہیر إٓکٌ ارئٍ عًـ
و یًر

*****

کٍ

2332

ظَف دٍں ظَّسان اخعاں متارا ےھچ ھگْا
ظَّسان

اخعاں متارا ےھچ ھگْا

جوات کصسں ا ھكاؿ ان

جسسٔ

جباؤں ػهصان

ٖص جگٕ چارے ِجحات

جميعو ٌا دف ےن رات

ےھچ متاري ػأ كات
ُ
ظة ٌسح ٌا گػْگػْا

ْ
اكي ےن هكػ ٌؤٌْںی

جَوا ھتا لاٖص ظَف دٍں

رَِواج ےھچ جصٖاف دٍں

پَاظا ےھچ ظة دًسار ان

ھچو

دٍَ خق ان لور ھچو
ِ
ََ
ُ
ان
ياىػً االِوار

ظَف

دٍں

ْ

پْجنت ان ِو ر
ٌوف ُى اىوٗور ھچو
ِ

2332

ػاف ان ٌؼہور ھچو
ِيمل يس رھص پور ھچو
انئة ذم اىًرص ھچو
ِ
ػآٖؼا ِٔ ٌرص ھچو
ْ
ُ
خافن اىلصاف ھچو
ُ
دٍَ ان ظيماف ھچو
ْ
اُکھوں ھتي دًکھو جايئ ےھچ

ظيع ان ٌؼهور ھچو
َ
َ
ياىًِ ھچو ارسار ان
ےن رسا ين ذنص ھچو
گوای ًٌض ھچو يرص ان
يسؿ ان ٌزياف ھچو
كارث ھچو فاٌي كرص ان

جگ ٌا ھی جمگاگيئ ےھچ

ظورج ليوع ھج ھتايئ ےھچ
ْ
اِوار ىيئ ےن اپْا

خق متاري ذات ےھچ

ذات كسر ين رات ےھچ

کوثص متاري كات ےھچ

ٌَھٹا ےھچ پاين ھی هنص ان

2334

دؿ يس ےھچ ھص دـ ُساء

ػکص کمی ھتايئ اداء

گصےچ ھتاؤں ٌںی فسا

ػکص ٌا

ان

َ َ
َ َ َ َ ْ
ظػجس وجھـي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ىک
َ ْ َ ُ ّ َ َ
لِـحمي ديم ٌػز ِػي ىک

مسَِيع کذَا ِجيسم ىک
َ ّ
ر تْا
ای
ظَسان

ْ
ِا ىہي معصٔ
ْ
َ
ِا ىہي يرصُٔ

َ
ْ
َ
اکمِل ِا ىہي ُرصُٔ
ْ
ُ
ِامسى ِا ىہي دياءان

ٌوالان کص جو دياء

ھتايئ حمحّد ٌا ؾفاء

يہس کر كں ھص دـ كفا

پاىوں كمس ٌَثاؽ ان

ٌويت جصسں ھص يمل ان

دإُ ُچگو ارالص ان

ھپوىوں ىْوں ٌںی كسس ان

کھاؤں ھپيو فصدكس ان

َ
ِّ
لول
ُ َّ
ٌس

كاىس

2333

رمحد ين کرجو ِوص
رسٌد ٌا ػاـ ك حسص
ْ

ابكص ان ےھچ ا الكـ
ؔ
جسسٔ ديئ نصٌط ظالـ

ھتاےس

ثرس

زُسگي
ْ
ا كىوىد ےھچ كية ان

َ
ادین ھتيئ رُٖط غالـ
جصٖاف دٍں ظَّس ان

*****
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عہٌ دیػ ریك کٍ ّ یٌء کسنَ کسنَ
عہٌ دیػ ریك کٍ ّ یٌء کسنَ کسنَ
َ كقٌء کسنَ کسنَ
میري جٌف ٕکل
َ جلر ہٌ رضمق ت مہٌشً
ق یٌء ہل گئ
عذاكت ؼَ تف کل ق یٌء کسنَ کسنَ
نغف ٓس

ت مہٌشي خذا خکس كاحب
عير پبت جٌۓ اراء کسنَ کسنَ

ضٌُق کل ًُكت کٍ لزت ملٍ ہَ
عہٌ دیػ ریك کٍ ُذاء کسنَ کسنَ
اً مللٍ شہل تف ہنیشو خًهت
َ نن رعٌء کسنَ کسنَ
ضٌُق نن بھک
ساکسمُُُُُ یلق ہٌ پبت
تیري ضُذگٍ ؔ
یق ك مٌؿ جؼ ٓس قذاء کسنَ کسنَ
*****
*****

2333

عہٌ دیػ ریك کٍ ّ یٌء کسنَ کسنَ
عہٌ دیػ ریك کٍ ّ یٌء کسنَ کسنَ
َ كقٌء کسنَ کسنَ
میري جٌف ٕکل
َ جلر ہٌ رضمق ت مہٌشً
ق یٌء ہل گئ
عذاكت ؼَ تف کل ق یٌء کسنَ کسنَ
نغف ٓس

ت مہٌشي خذا خکس كاحب
عير پبت جٌۓ اراء کسنَ کسنَ

ضٌُق کل ًُكت کٍ لزت ملٍ ہَ
عہٌ دیػ ریك کٍ ُذاء کسنَ کسنَ
اً مللٍ شہل تف ہنیشو خًهت
َ نن رعٌء کسنَ کسنَ
ضٌُق نن بھک
ساکسمُُُُُ یلق ہٌ پبت
تیري ضُذگٍ ؔ
یق ك مٌؿ جؼ ٓس قذاء کسنَ کسنَ
*****
*****
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ذب قذش کٌ
آح ملللر آٌُ

ذب قذش کٌ

تہٌئٍء و یًر کَ ى کھمق زچذً

م

كضـ ہَ " َھ ِد َّی ٌۃ ِم ِّن اِلَ ْیك "

كم رسکٍ

ضمٌنن

ًُكت کسٕگٌ

نن جلر کٌ ّ یکس  ،ہمٌشً م قذش
لضٌُـ مللٍ

م

كضـ

َ
کل لکھئ

آح ملللر آٌُ
دمحم کَ گھر

یل ش معیلر

آٌُ

ْچٌل کو جٌیلق کٌ ًسخلر

آٌُ

م كضلر

آُ ٌ

ًصہلر

آٌُ

رعٌء دمحم
كم

یلل یٌ

کٌ
قرآف

َ ملجلر آٌُ
ذب قذش میك لکھئ
كدیع للد

اقًؽ ىچذكر

آٌُ

َ آقٌؼ ك ابقس
عہٌرت تیري ر ّ یگ

ا ضؿ ؼَ تیرا عھذ معہلر آٌُ

ہَ شپئٌ کٍ مٌّ یذ گ یٌم جل ہمٌشً

یل رشٌُ کٍ مٌّ یذ تیرا جلر آٌُ

لض
ف َش ْہ ٍر" ہَ إکٌ
خ
"
ـ
َ
ْی ِم ْن ا َلْ ِ
ٌْ

ہزاشكق میك ہر چیر معذكر آٌُ
ُ
ُ
كم رّ یٌ ك اذسي میك يرركر آٌُ

َ كم
َ آ گئ
میري معفرن کَ لیئ

میك گسجن گ یٌہلق میك آللر آٌُ

م
ہر اُؾ لضـ اكش ِم ْح َمدة میك كضـ

دمحم کَ جیسٌ ہٌ ىدملر آٌُ

جل و یکس ہَ ش ّبنء عٌلٍ قذش کٌ

و یٌشؽ ہل مللٍ  ،كذاء گل ضْئٌ ہَ

کو و یًر کٌ

یلـ ًشعلر آٌُ

2333

م
ض
ك
ـ
ش ہَ ٌُقٍ عٌلٍ قذش ظو

خذا

شہَ ہف نن طـ جذا تیرا ہر رـ

کو ٌُقٍ تیرا

تیري اؽ ٕگٌم کسـ ہل اً مللٍ

ٌکس کٌ
ؔ
تہٌ ع یذ خ

*****

مذعٌ ء

معیلر

آُ ٌ

طـ ممذكر

آٌُ

ٓصر

م كضلر آٌُ

2333

ذب

و یًر

عٌلٍ

قذش

آئٍ

ذب

و یًر

عٌلٍ

قذش

آئٍ

شب ؼَ اس شات کٍ نن چیر آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
 .1حب یل آٌُ دمحم کٍ آعلش میك
ُ
ب
رعلت جؼ یل ٔس کہو ا ھٌ جلش میك
ک یٌ ًشرت دمحم

کَ گھر آئٍ

ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ

ك
ٓ .2ش ھ ک
َ آح َھ ْد َی ٌۃ م ِ ِِّن اِل َْی َ

خٌشي رّ یٌ بومس ك ب قٌٔس لذُؾ
ْسھکل اً مللٍ کسنَ ُزش آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ

2333

 .3اصکٌ عٌلٍ قذش ہَ

م

كضـ ٌُـ

میرً میضلص کٌ ہلگٌ قٌتف م قٌـ
دیػ ریك کٍ یلق لکھٌ س ظر آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
َ کٍ شات
 .4ذب و یًر ہَ جٌ گئ
عٌلبلق کٍ ش قٌعت کٌ ہَ می قٌت

اخکٍ کل

ٓسکتیك ٌُ فحر آئٍ

ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
 .5ہل و یٌشؽ اً مللٍ نن خٌلگسم
الػ عٌـ و یٌنتك نن ذب ٌُشہٌ
ُ
آح یل ذب کٍ او یذیك ٓس آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ

2332

َ ہیك ًشرت میك آح
 .6قذر یٌق جھم مئ

اً عقیؼ الیمق تیري زضرت میك آح
جلشیك

َ
لیئ

ّ یٌش

ُ
رشش

آئٍ

ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
ش
 .7کسنَ ضُذم ہمتك اً قنع اللشي
اكش گ یٌہلق کَ ضُذاق ؼَ کسنَ شہٌ
ُپر ش قٌعت تیري اؽ ن ظر آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
 .8صمشت ال قذش ہَ آح مذد سرا
تیري قذشن  ،لص یلت کٍ کسنَ ّ یٌء
آح قرآق کٍ خٌشي ُس َور آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ

2332

 .9ع یذ اع یٌر ہَ شات و یًر کٍ
شات ہَ نن ْچٌئٍ کَ منعٌر کٍ
آح کٍ جیسٌ ذب نن رُگس آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
ُ
 .11نن ملؾ آسً " ِم ْن ک ُ ِ ّل ا َ ْم ٍر َس ََل َم"

ہف عًملق کٍ ىخ یٌ  ،ممٌت یمٌـ

خٌم کَ لضـ ؼَ تہركش آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
 .11قذش کٍ ذب جہٌق ُؾ کو آئٍ شہَ
مللٍ عٌلٍ قذش خٌر ٌُقٍ شہَ
نن رعٌء لٍ نن خٌـ ك زحر آئٍ
ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ

2334

 .12خلؾ مذحت میك ملئٍ ٓسكٌُ شہَ
اف نن خٌکس یل قرٌُف ہلٌُ شہَ
ّ یذگٍ تہٌ

ِ یش

ن ظر

ْی ِم ْن ا َل ِْف َش ْھر
لَ ْیل َ ُۃ الْق َْد ِر َخ ْ ٌ
*****

آئٍ

2333

َ
َ جلئ
َ جلئ
خٌم دیػ الہذي اس جہٌق ؼَ  ،تیرً ٓسچف ُل
َ
َ جلئ
َ جلئ
خٌم دیػ الہذي اس جہٌق ؼَ  ،تیرً ٓسچف ُل

ت
ی
ی
ِ
ہ
َ جبت میك اؽ رف  ،تیري مذد ك ّ یٌء کسنَ کسنَ
نح جٌ گ
َ للپیگٌ ظو کٍ ضىبت
مٌؿ ك ضش للث لیگٌ ضمٌنن  ،کیس
َ نن ذصانن کف نن ہل نن کٹھٌ بھرنَ بھرنَ
شب خًهت ش کھ
َ
ٌُح کشرا ہَ ک یٌ رك جہٌق کٍ  ،مٌؿ ك ركلت خکلف نن ْخس
َ
َ ش ہئ
چتق مؤمق کل اؽ ُـ کہٌق ہل  ،ركش ْسي ؼَ بھً ش ہئ
َ تف نن ہرگص جذا کس خکلگَ
رضمیل ہمکل مللٍ ؼَ ا پئ
َ ہیك ہٌبي شم جٌلگَ
ہف یل مللٍ کَ رؿ میك ٔس

زَلیےُُ زَلیے

ِیسما ہیك جہٌق میك ہزاشك  ،فیر میك کلئٍ آٌُ تہتك ہَ
َ
َ ذش ھئ
َ  ،میزؿ جلذ ُؾ ذش ھئ
ورػ دیػ الہذي خٌبي ر ّ یگ

2333

مؤوتیك کَ نن ع قذم کسٌء کل  ،اً جذا یل خذا خٌر شکھ یٌ
َ
َ ٓش ھئ
جل ًُء ہل ٓشً رضمیل ٓس  ،رشر ُؾ ہل ب قٌء ٓش ھئ
م
ظو كضـ کٍ ذسهت ؼَ ٌُ شب  ،شضؼ ك شكضي کَ رش کھمؿ رً اب
َ نن کسـ کسنَ کسنَ
َ  ،نن ب ھ ک
َ دیئ
یل بھکٌ نن کٹھٌ دیئ
میرً مللٍ کَ رش کَ صمي نن  ،کس کسٌ رش کٌ ىخ یٌح ٌُ شب
َ گسنَ گسنَ
َ ىسھ
َ ہیك  ،بھٌـ لی یگ
جٌؿ رؿ كم میرا جٌ پئ
قٌطمٌ راعٌ تیري ضىبت  ،کٍ نن شكئٍ یل ذسض ًُء ہَ
َ
َ ُلئ
طـ ش هقت میك تیري شہیك ہف  ،لىمبن فیض ؼَ ُلئ
ک یٌ جمٌلٍ کل قکس جہٌق ہل  ،كم یل ع یذ

م

كضـ خٌہٌ ہَ

َ کیلق بھً زشنَ زشنَ
رضکٌ مللٍ ہل أسٌ جہٌق میك  ،بھر جیئ
*****

2333

خٌم دیػ الہذي تیرً رـ ؼَ
خٌم دیػ الہذي تیرً رـ ؼَ

جٌف ک یٌ ہَ جہٌق مہک یٌ ہَ

مؤوتیك کَ رللق میك یل مللٍ

و یـ رھڑکق خذا رھڑک یٌ ہَ

میك یل

شہَ هجت کَ اكح نن جلزخلق

تیري طمؿ ب قٌ کٍ جٌطر ہٌ

اُؾ اؽ خٌٔس كشر کسٌُ ہَ

یق نن شہلً خذا ل یٌس ش قٌ

ْسھکل ىلت رً مللٍ ؾیر جذا

یلشا

جل بھٌ اشمٌف رؿ میك ُل یٌ ہَ

َ آۓ تہٌش
جیس

ُ
فوِر ٌُنتك یمٌش
َ گـ رر
ک ھـ ا ب ھ

ایلش

َ ؼَ رؿ دیٹھل یٌ ہَ
اب نن دیٹھل

ًس یذ عف نن جلش میك آ کس

دبط اجمذ نن اخؾ ٓسخٌ کس

گ یٌم ْخسٌ کس

آبھم جبت ؼَ جھملٍ بھرٌُ ہَ

گ

لسق شاحت ك

ُسرور

ط
پنجتق کَ ق یـ ہل
ًسکسال یل
جلذ

رکھً

رك

عٌلبلق کَ

جہرمء

2333

و یـ جٌشج ہمتك ْچٌنَ کل

سبرررر جٌكراق
ُ ر

یل خًهت شہَ اً ع قذم کسٌ

ہر ضٌُق نن كطیقو شہ یٌ ہَ

ہٌبي جلمیك یل ٌُت یق جٌۓ

ریق ك رّ یٌ یمٌـ مـ جٌۓ

اس ت و یٌ میك شات زھلئٌ ہَ

رف اػٌ ٌُؽ میك ٕکل یٌ ہَ

یل خًهت شہَ ہزاشكق ٓسس

ہر ٓسس کَ ہل رف ْچٌس ہزاش

اؽ پئٌ ل یکس

رف تیري ضُذگٍ میك بھرٌُ ہَ

فحر ہَ ٔس تیري عًمٌ ٓس

مللٍ مللٍ کٍ ہَ كذا لٍ ٓس

رشر میك آقٌ بھٌـ لی یٌ ہمتك

جمٌلٍ کسٌُ ہَ

رـ ُذـ خٌف

*****

عرض کمیر

ًُنَ کل

2333

خکس کس اہلل کٌ اً جٌف یل
خکس کس اہلل کٌ اً جٌف یل

ُ
َ ر یق کٌ ایمٌف یل
ىٌُ ا خک

دیػ ریك سركش ہیك اہللکَ كلٍ

سر ذشھٌٌُ ا ٕکٌ ہر قرمٌف یل

دیػ ریك ہیك ہل تہل ٓسہٌف ریك

دیػ ریك میك رُکي كم ہٌ خٌف یل

كصػ ٓسہٌف الہذي طق خٌم ؼَ

رُکي لَ اؽ یلل یٌ قرآف یل

أسٌ أسٌ خٌف ہلئٍ ہَ ت ملر

جق ؼَ کو اب ُؾ شہٌ اْچٌف یل

سکس ظو کسٌُ شہَ تیرا رہق

اس طرد ٓشھ یٌ شہَ قرآف یل

خٌم ریك ٔشربػ ىۓ گھر تیرً

شکي ہنیشو رؿ میك نن اشمٌف یل

عشرن میك خٌبي ظو کَ جٌٌُ ٔس

اكش راعٌ اہلل کٌ یق مہمٌف یل

َ نن
کسًُء اب جلذ لَ جٌِی یگ

ٌُُذه کس شکي آح ؼَ خٌمٌف یل

َ اّ یٌ ہل ٌُ رضمق کلئٍ
خٌ مئ
طیرنن اسعٌش ٓشه ٓشه کَ خذا

ؔ

دیػ ریك کٌ کسٌُ شم گق گٌف یل
ک
ھینخ یٌ شم رضمیل کَ کٌف یل

َ دیػ الہذي
ٓسصم ٓسصم ُؾ جیئ

کس رعٌء نن ہر گھڑي ہر آف یل

ؔ تیري
سکس مللٍ ضٔست ہَ خٌکس

کس رً ٔس اف ٓس ْسھٌكش جٌف یل

*****
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و یٌشؽ ہل مللٍ

و یٌشؽ ہل مللٍ

ظو ریك کَ ملل یذ ؼَ رؿ خٌرمٌق ہَ
جہٌق کل ہَ قرحت جلػٌ کٌ فمٌق ہَ
و یٌشؽ ہل مللٍ

و یٌشؽ ہل مللٍ

نن کیلق ہل جلػٌ آح ریلاش ك رش کل
گسام خٌلٍ
تہٌق

خٌم کلف ك ٌکٌق ہَ
کلُکل

ہَ ؔہخلـ ًشرت

شكاق عف کٌ ہر ضهت ؼَ کٌشكاق ہَ
و یٌشؽ ہل مللٍ

و یٌشؽ ہل مللٍ

2333

ُ
شذ خٌم ریك کل کہلق مہر کیلُکس
ُ
جل اس میك ن یٌ ہَ كم اس میك کہٌق ہَ
جہٌق شكیؼ اقزا ظو رك جہٌق ہَ
كہٌق کٍ ضمیك غیرت آفمٌق ہَ
ظو ریك کَ ملل یذ ؼَ رؿ خٌرمٌق ہَ
جہٌق کل ہَ قرحت جلػٌ کٌ فمٌق ہَ
ُ
سراب كىّت جل ِی یٌ ہَ اس کل
َ اشعلاق ہَ
نن کسي اجی یٌح مئ
ُ
تہتك آذسي كقت کسي اس کل ًضکـ
جل شكض اضؿ ؼَ تیرا مذد جلاق ہَ
و یٌشؽ ہل مللٍ

و یٌشؽ ہل مللٍ

2332

جہٌق تیرً رـ ؼَ ہَ آٌُر آقٌ
ىخسف ہَ عٌلف یل جٌف جہٌق ہَ
ؔص م طلب یل شکي خٌم ریك ؼَ
ٔس اجً
ؔ
جل كم مہرٌُق ہَ یل کـ مہرٌُق ہَ

َھ ِن ْي ًئا َھ ِن ْي ًئا َھ ِن ْي ًئا ا َ َم ْو َل
ِن ُن َح ِّي ُن َھ ِّن ْیك َم ْو َل
ُن َھ ِ ّ ْ
*****
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ُ
ج
ظو دیػ الذیق آقٌ نن ًلت فحر کسئٍ ہَ
ُ
ج
ظو دیػ الذیق آقٌ نن ًلت فحر کسئٍ ہَ
نن ریق جؼ کَ شاكت نن ٔسٌلت فحر کسئٍ ہَ
م
ض
ك
ـ خٌ ٔشر کٍ ظو دمحم کٍ
پیلت نن
ُ
ایلن اكش شجتمٌنن ک قٌلت فحر کسئٍ ہَ
ُ
ل
خ
لسٌف ا ؼ نن کیلق اعًق کسً آقٌ دمحم کَ
ُ
ع ظیف السٌف ہًشر نن ّ یٌلت فحر کسئٍ ہَ
کسً ک یٌ كصػ مللٍ کٍ صؤكق میك آّت الفرآق
میك أسٌ ہَ رىُـ جلر رىلت فحر کسئٍ ہَ
ٔسٌذت کٍ ٔشر کٍ شہئٌ ہَ جہرً نن آقٌ کٍ
تہٌء – گلٌُ ملرن کٍ خ یٌلت فحر

کسئٍ ہَ

رلل نن رُذٌُ جھٌٌُ ہَ جؼ کَ نن عہیسٌم کٌ
ٔس جؼ کَ نن خل طٌق نن عہٌهت فحر کسئٍ ہَ

2334

ّی
شخٌُـ ٌصطفٌ کٍ عٌلمتك میك کسنَ ہَ لنغ
ٓسالٍ خٌق ؼَ جلر رس نن شخٌلت فحر کسئٍ ہَ
خ
َ لسھٌۓ
عذؿ ہَ سات مللٍ کٍ لضٌٌُ ا ٔس
ُ
ج
َ کف نن جؼ کٍ عذالت فحر کسئٍ ہَ
کَ ا ُک
سرنعت نن جًنَ ہیك ہذي کَ کسنَ ہیك كاهخ
طرؼ أسٌ ككٌحت نن ہذاّت فحر کسئٍ ہَ
رسف جٌق کٍ خ یٌلل کَ پبطػ کٍ اھمبت
کٍ کسنَ ملعظت أسٌ ن طٌقت فحر کسئٍ ہَ
علل أسٌ ہَ نن ظو کٌ لضٌُـ میك فمٌُـ میك
گلٌُ اُکٍ ُل یذي نن تہٌّت فحر کسئٍ ہَ
ہَ ر یذ می قتك کَ ظو زضلع اخ یٌت ہَ أسٌ
نن عٌُذ نن جذاكُذ کٍ ع یٌرن
جلتمٌنن

طینعت
کسیمٌنن

ہَ

شجتمٌنن

خ یلى

زبت ہَ ْچٌّت
ض

فحر کسئٍ ہَ
ہَ
فحر کسئٍ ہَ

2333

کہٌق ؼَ کہٌق ہمتك تہنچٌٌُ ریکھم نن عہیسٌم نَ
نن مللٍ نن ہر مؤمق کٍ شٌُمت فحر کسئٍ ہَ

خیُ
ؔریكُ
َ ؾی
ل ـ ظو دمحم ٌُقٍ شم راتف کہ
م

كضـ نن ٓسہٌّبه خًلت فحر کسئٍ

َ ہَ ہف كللات
كلى کٌ سر فمٌٌُ ٕص میك حب ٓش ھئ

ہَ

س
ٔ لسـ نن خذا ریك کٍ کمٌلت فحر کسئٍ ہَ
*****
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ظو کلنتق ؼَ رّ یٌ تہتك مٌٕگٌ کسنَ
ظو کلنتق ؼَ رّ یٌ تہتك مٌٕگٌ کسنَ
کٹھٌ رشٌُلق ؼَ ن ظرم تہتك مٌٕگٌ کسنَ
َ
ہیك زشٌ ایق زشٌ اف کٍ زچٌ ک یٌ کہئ
َ
اف کَ اُذاض کسـ اف کٍ ع طٌء ک یٌ کہئ
َ ہیك ٌُشا تہتك مٌٕگٌ کسنَ
نن قلؾ ر پئ
َ
َ قذملق ؼَ ع طٌلق کٌ ضو یذش ٕکل
ا ُک
ُ
َ
جٌؽ ٌُ اف کٍ ابھٌنتك یل كم گلہر ٕکل
ہف ضو یذش ؼَ ذصانن تہتك مٌٕگٌ کسنَ
گس م قٌُـ کٹھٌ جٌتف بھٌ جل آ جٌپیگٌ
اّ یٌ

گھرٌُش

ؔل یٌ

َگٌ کٹھٌ اّ یٌ
اكش کہ

َ گٌ
ِیٹھ

ْسھ یٌپیگٌ

تہتك مٌٕگٌ کسنَ
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ہَ ع طٌء اف کٍ قلؾ یلس خ یٌیلق جیسٌ
جھمل یٌق اپئٌ ہَ ٔس شائٍ کَ رایلق جیسٌ
ٌُس هحراء ہل یل سشم تہتك مٌٕگٌ کسنَ
َ
کیلق کسٌ غیر کَ رش ؼَ کلئٍ مؤمق مٌ ُگ
َ
َ یق مٌ ُگ
اف کَ رہلیز ؼَ مل یٌ ہل رس

َؔ

َ کٌظو تہتك مٌٕگٌ کسنَ
رش ُذش كم لیئ
نن رش دیػ ہذي ؼَ گ یٌ جٌلٍ کلئٍ
ُ
تہتك دی یٌ ہٌ تہتك اف کٌ صؤالٍ کلئٍ
َ راٌُش ؼَ بھمصا تہتك مٌٕگٌ کسنَ
ا ٔس
گ
َ خٌۓ کٍ ھئٌ جھٌلق میك جل آنَ ہیك
ا ُک
ہل کَ فحومظ ِیش ؼَ كمؔخکلق ٌُنَ ہیك
اكش رشجیلق ؼَ كم خٌٌُ تہتك مٌٕگٌ کسنَ

2333

اپئٌ کسئٌ نن یل لکھٌ ہَ عہٌ دیػ ہذي
َ ہیك طمقٌف میك ہف للؾ خذا
م طمتق ش ہئ
جلػ ؼَ زش کَ ک یٌشا تہتك مٌٕگٌ کسنَ
َ
َ جٌِی یگ
َ جل
جلـ کس بقش قذـ ا ُک
چیر جل میزؿ

َ
م كضلر ہَ كم ٌُِی یگ

خٌبي شہیر ہل یل بقشو تہتك مٌٕگٌ کسنَ

م
ًشعلتكؔحب كضـ کٍ یلق شكطق کٍ ہیك
ؾیر میك کشػ کٍ ق یذُلتكؔيزیق کٍ ہیك

ہف یل صمشح ؼَ صمٓسا تہتك مٌٕگٌ کسنَ
م
عير راٌُش كضـ کٍ جذا طمؿ کسً
ُؔمٌ نَ كم مقیلؿ کسً
اؽ رعٌء مٌُگٍ رسٌ
َ كالَ یل ک یٌ ک یٌ تہتك مٌٕگٌ کسنَ
مٌ ی گ ئ
*****
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ػٕ ٌفقو ػا ِٔ دٍں زو جصھاف دٍں ان الؿ ےھچ
ػٕ ٌفقو ػا ِٔ دٍں زو جصھاف دٍں ان الؿ ےھچ
ُ
ّ
ھج دياة اىعرت ان ٌ 53ا ھی ظيماف ےھچ
ْ
ظوں ِاىيه ػاف ٌا جيؤ منا ےھچ ػا ِٔ دٍں
َ
ھج ان هچصٔ ٌا ُ
اٌاـ اىًرص ان اِوار ےھچ
ِّ
رسفد اىماھصة ٌا ػٕ پص ھتيئ ِؽ جًل
ٌؤٌْںی الھكو ھضارسں ےن ٌالئم ظاـھت ےھچ
ھج نصے ِاِاكر ِؽ ِو ھی زو ثط ٌيًون ےھچ
ْ
ھی زو ديوے دار ارص انر ٌا جيْار ےھچ
َ
فَـ ان اىواف ظة ےن ےھچ جٌلرے ػا ِٔ دٍں
َ
ھی زو ىلٌلؤ ػفاء ان ريس ان اىواف ےھچ
ْ
لول نص ےج ای ِاىيه ػٕ ٌفقو ين معص
ْ
اامسں پص هجاں سيم ظورج ِظشارا چاُس ےھچ

2333

خفصي ےن ػٕ ان ُخة ِو ٖص پو ٖص ھگڑي
ےھچ خفص ؔ
َ
ػٕ ين ُخة ان زو ظخة ظة ِو رھيو اجناـ ےھچ
٭٭٭٭٭
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عجب ٌُضگٍ آح گلصاش میك ہَ
عجب ٌُضگٍ آح گلصاش میك ہَ
گھ یٌ

جلب آس گلہرٌُش میك

ہَ

جھري نَ ہَ ٌُُذھٌ لشي ک یٌ ٓسآس
ًس
س
ل
ـ گلہر رس کَ ہر ٌُش میك ہَ

َب ّش
ز ُح

کباں رُکي

ٌُشاف

شچهت

عجب جھـ نن عٌلف کَ دیسٌش میك ہَ

چمق میك جل ریکھٌ یل گـ اكش عنرن
ہر اُؾ خ یذم ضف خٌذ ٓسٌُش میك ہَ
طیلش جلش الچٌف ككٌػ جؼ ہیك
یلاۓ جلػٌ

ٓصـ ازچٌش میك ہَ

کلئٍ رپیلي عسؽ میك ہَ ریلانن
کلئٍ عسؽ رپئٌ کَ اسراش میك ہَ

2332

عرض ركیلق عٌلف کٍ جلئٍ ك شكیؼ
شكٌۓ ظو فیض آٌُش میك
ہَ كم

فیض آٌُش

ہَ

م
ض
ك
ـ
خٌم

نن ٌُشش بھٌ رس کَ طلیگٌش میك ہَ
تیرا

ٌُـ

كشر

ضٌُق

م

ٌُ دمحم

كضـ

تیري سکس ہر اُؾ ُزکٌش میك ہَ
كم ٓسہٌف ریك راعٌ جؼ کٌ جلہر
نن دیػ ریك خل طٌف آساش میك ہَ
نن رؿ ْسي نن كذقَ ک یٌ میك نَ حب ؼَ
كم ًصہلش ٍّ ؼَ ُکلکٌش میك ہَ
شٌُذت  ،ر یٌذت  ،قراذت  ،رشاذت
سراقت كہٌ ظو کَ اطماش میك ہَ
عجب علف ك عقت  ،عجب جلف ك حکهت
اً قرر ضمٌق تیري گق یٌش میك ہَ

2332

خذا فیض جٌشي ہَ تیرا جہٌق میك
نن ذسٌُئٍ کٍ آس ام طٌش میك ہَ
لقب دیػ ریك قذش شکھ یٌ ہَ اعلٍ
جمؾ ریق کٍ رس کَ ایلاش میك ہَ
و یٌشؽ ظو ریق کل ہر تہیبت ہل
نن رش مذد جھیکٌش ك للکٌش ہیك ہَ
ضٌُرم میرً ظو کٍ ہل عير ك ركلت
نن ہٌ كشر اح قٌء ك اظہٌش میك ہَ
اً

کل

ہل

یلد

کَ یگہ یٌف نن مذاد تیرا
پبٹ اف ریلف قرط الکٌش میك ہَ
ضمٌق ٌُش ىچلص کٌ تیڑا
ُ
جہٌض اس کٍ م طلب کٌ ىچذھٌش میك ہَ
٭٭٭٭٭
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م
ض
ك
ـ ہی ك
عجب مللٍ دمحم ہیك عجب مللٍ
م
ض
ك
ـ ہی ك
عجب مللٍ دمحم ہیك عجب مللٍ
عجب مللٍ

م

كضـ ہیك عجب مللٍ دمحم ہیك

عجب بھٌئٍ پئٌ کٌ ہَ عجب راعٌ علٍ کٌ ہَ
عجب کٌقٍ كلٍ کٌ ہَ عجب مللٍ

م

كضـ ہَ

عجب قرآق کٌ ٌُلٍ ہَ عجب ٓسہٌق کٌ ٌُلٍ ہَ
م
عجب نن قذش عٌلٍ ہَ عجب مللٍ كضـ ہَ
عجب قکس رسیئٌ ہَ عجب سکس رسیئٌ ہَ
م
ض
ك
ـ ہَ
عجب فحر رسیئٌ ہَ عجب مللٍ

ُ
عجب فیض الملاُذ ہَ عجب قذػٌ علاُذ ہَ

م
ض
ك
ـ ہَ
عجب کشػ خذاُذ ہَ عجب مللٍ
عجب گسٌُق ک یٌق مللٍ عجب امق ك امٌق مللٍ
عجب جٌف جہٌق مللٍ عجب مللٍ

م

كضـ ہَ

2333

عجب میضلص مللٍ ہَ عجب ىدضلص مللٍ ہَ
م
عجب جٌیلق ؼَ اكلٍ ہَ عجب مللٍ كضـ ہَ
عجب عير زضر

ٌُئٍ عجب

اش هع سکس ٌُئٍ

م
عجب ہَ خٌف ُک یٌئٍ عجب مللٍ كضـ ہَ

عجب جؿ کٌ عہٌشا ہَ عجب مللٍ ہمٌشا ہَ
عجب کسُـ کٌ ٌُشا ہَ عجب مللٍ

م

كضـ ہیك

عجب ىلت فئٌ کٍ ہَ عجب قذشن اٌُ کٍ ہَ
م
عجب حکهت اٌُء کٍ ہَ عجب مللٍ كضـ ہَ
عجب مللٍ کٍ آمذ ہَ عجب راٌُش كاقذ ہَ
م
ض
ك
عجب جلدبلق کٌ قٌُذ ہَ عجب مللٍ ـ ہَ
عجب ہَ الػ کٌ م ظہر عجب اُذاع کٌ مب ظر
عجب جلذ ٓسیك کٌ رش عجب مللٍ دمحم ہَ
عجب مللٍ کٍ ن یٌقت ہَ عجب ظو کٍ کساهت ہَ
م
عجب ت مق ك سعٌرت ہَ عجب مللٍ كضـ ہَ

2333

ُ
ُ
شہَ ٌُقٍ نن دیػ الذیق شہَ ٌُقٍ نن دیػ الذیق
ؔ ریك عجب مللٍ دمحم ہَ
قذـ جلمَ نن نظب
*****

2333

عسؽ کٍ
عسؽ کٍ

آراب

َ
آٌُ جٌ ہیئ

آراب

َ
آٌُ جٌ ہیئ

َ
َ لگٌٌُ جٌ ہیئ
بھر نن رؿ ْسھس

حب بھٌ جٌہل رُکي لل شكنَ عہٌ

َ
َ ٔسٌٌُ جٌ ہیئ
آیکھمق میك ا ٔس

عکس ہر اؽ ؽئٌ میك ٔس زھلُذً تیرا
ُ
ٹ
ُذ ن ظر ابي ٌُنَ نن ظو ٓس ک ھٌ

َ
آیکھمق کل نن کٌـ آٌُ جٌ ہیئ
ُلکل
ُ
اس

َ
زگس ؼَ آٌُ جٌٌُ جٌ ہیئ

تیرً قذمل میك ارب ؼَ اً غھٌ

اپئٌ

ُلکل

َ
رس جگو نَ تیرً بقش ٌُ مل

ہٌ

آئٍ ہل رس شام ؼَ رسبل تیري

َ
جھ یٌٌُ جٌ ہیئ

َ
میك ا ٔس

کل

ْسھٌٌُ

َ
جٌ ہیئ

كہیك

زچذم

ْچٌٌُ

َ
جٌ ہیئ

یل جل جٌہَ کس رً ہف كم صمؼ ؼَ

أسٌ

ہٌ

جزنن

َ
رکھٌٌُ جٌ ہیئ

عٌشفٌ کٌ ہَ نن اكـ نی یذي

ش ْج

َ
میك بھٌ ًسکساٌُ جٌ ہیئ

دیػ ریك سركش کٍ اُذاض ع طٌء

َ
ؽتکھئ

جٌتف

یل جہٌق ہل ركص کس آنَ ؽٹھٌ

عٌشومق

کل

ض
َ
َ کَ لیئ
عٌشومق کٌ رؿ ىسھئ

رضمیل

َ
ہمکل هجت اكش ش قٌء کَ كا س ط

َ
تیرً رـ کٌ اُؾ راٌُ جٌ ہیئ

کل

کل

آٌُ

َ
جٌ ہیئ

َ
ٔس تہٌٌُ جٌ ہیئ
اؽ

ضمٌنن

َ
جٌ ہیئ

2333

َ
ہمتك كم آر یٌنن جٌ ہیئ

دیػ ریك سركش کسً رس جٌ ق یٌـ

شب

ٔسلتك رش ٔسلتك کسً تیري كى

اس ىضبت

َ کَ تیرا
نعف خٌکس لکي یل ا ٔس

َ
عسؽ طٌہر ہل ہٌ جٌٌُ جٌ ہیئ

*****

کٌ

ذصانن

َ
جٌ ہیئ

2333

دار ّ
يايل كسر ين ػاف ھتي ُ
اىعالـ ٌا
دار ّ
يايل كسر ين ػاف ھتي ُ
اىعالـ ٌا

ًٌجض منا خعنی ھتا ٌوىل االانـ ٌا

ظریاب نَسك جاٌى اِور ان فَـ يس
ِ
ت َِػ ِص اٌاـ جاري ےھچ ػٕ ان الكـ ٌا
ْ
ا ٍٔ خعُْا نہشا جَوارے ٌالؿ يس
ِوح ك يوٍو ھتازو جپا راص ك ياـ ٌا

ٌامت ٌا تَوے ھاـھت ےن نَسا فيم دراز

ْ
خبؼغ خعنی ين ىيئ ايپ ظالـ ٌا

ْ
فصٌاٌو اید اكے ےھچ جصھاف دٍَ ين

كية يواـ ٌا
ھی ذنص اتزٔ ھتيئ گيئ ِ
ْ
ُ
كسٌوں ٌا تَھٹا اپْا ظة دار ان ٌيوؾ
ّ
ِيضة زایدٔ اھين ھتيئ اھْا اگـ ٌا
پاثويس ين ھص اؾ ےن ِواز ش نصي يماء
ْ
اراـ ٌويك ٌوىل ھی ؾحح ےن ػاـ ٌا

2333

ِوح ك يوٍو ٌوىل ٌفقو ظسا نصے

ھتايئ يضاء خعنی ين ھص َدر ےن ابـ ٌا

اخعاں نصي ےن كرب ٌا فصٌاؤجو اے ػأ
ْ
ےھچ ا جٌليل ٌصد ھٌلرا غالـ ٌا

*****

2333

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

ہف

ہر اُؾ ارا ہَ ٓسالٍ تیري

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

ہف

ہر خٌف مللٍ ہَ عٌلٍ تیري

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

ہف

اً جبت قرركس کَ زحرم

گ
ہَ لسق جؼ رس ؼَ ہرا بھرا

ہَ بھلذاش ہر اُؾ زالٍ تیري

قرٌُف

ہف

لَ ضًس ك يير اكش اْدف ن یٌء

َ رس کل اہـ فمٌء
َ ری ک ھ ئ
ج ھک

ہَ جہرً کٍ أسٌ ًُلٍ تیري

قرٌُف

ہف

لَ ٓسکٌت مللٍ تیرً رُذ کٍ

رً جلر یٌق ہٌ جلر یٌق ہمتك ع یذ کٍ

ل یٌلٍ تیري

ہف

نن اٌُـ

تیرً

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

2332

ُ
ُ
ُ
ن ظر ا کٍ ہل  ،مٌف ُزش الم قٌـ

ر یٌئٍ تیرً یلشً ہل خٌشً کٌـ

ر هع ہل ًُء جٌئٍ  ،مٌلٍ تیري

قرٌُف

ہف

یل جذهت مللٍ نن اجًص کس

ُ
ُ
یلاضُگٍ ا کٍ

تہتك جٌّ یگٍ س عٌ جٌلٍ

تیري

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

کسـ

کٍ

ن ظر

قرٌُف

ہف

عجب فیض ٓسہٌئٍ کٌ ہَ کسـ

عزاء رً  ،يزا رً کسً ركش عف

ش قٌء اكش ش قٌعت کٍ بھٌلٍ تیري

ہف

ب ھً

ُ
شہَ اصکٌ ہر عنرن ك گـ کھً

اُذ نن جلزچٌلٍ تیري

ہف

ٓسہٌئٍ چمق شہَ بھمى
شہَ ٌُ

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

ٓس ك ٌُضم رعلت کٍ كاصي شہَ

خذا

اً ٌُغ ہذاّت کَ مٌلٍ تیري

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

ن ظرن لطػ جٌشي شہَ
قرٌُف

قرٌُف

ہف

2332

م
ض
ك
ـ  ،دمحم کَ ىؿ
اً مللٍ

عجب تیرا رسق ك جمٌؿ ك کمٌؿ

ہَ ہر اُؾ صقت نَ ًسٌلٍ تیري

قرٌُف

ہف

شہَ رشر ُؾ مللٍ یل خٌرمٌق

شہَ ٌُقٍ مللٍ یل راعٌ الصمٌق

ہل طمؿ الی قٌء ریك کَ كالٍ تیري

قرٌُف

ہف

َ خٌکس کسـ ؼَ تہت
یلاض ّ یگ

َ نن جھملٍ نغف ؼَ تہت
بھر ّ یگ

اً مللٍ کَ رش کَ صؤالٍ تیري

ہف

قرٌُف

*****

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

قرٌُف

2334

َ ٔسٌٌُ
قذـ میك ا پئ
َ ٔسٌٌُ
قذـ میك ا پئ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ

َ پٹھٌٌُ ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ
قرٍّ ا پئ
َ
َ ہف اكش کہٌق نن تہنص
ہَ اُؾ ن ظر کَ ت مہٌشً جللً کہٌق بھ
َ  ،صمٌُ ّ یٌٌُ ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ
َ ٌُ پئ
بھ
ّ یٌ کَ ارئٍ

عًـ

اّ یٌ

زضلش تف نَ ر یٌٌُ

کًـ اّ یٌ  ،خًـ

اّ یٌ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ

رستق کٍ تف ہل سات ارسٌق عف ظو کسًُ میك ہر آق
ُ
ضہَ م قذش شىٌُ ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ
ْچٌت کٍ مللٍ تف ہل ؾیڑھٌ ّ یٌ کَ ہر كقت شام ر یذھٌ
ُل یذ ىچـ میك ذشھٌٌُ ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ
ہَ ح لظ قرآف آح گھر گھر عف جہٌق ؼَ ْچٌ نَ آ کس
خذا نن قرآق کٌ خٌنن ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ

2333

ہمٌشي اكقٌت ہٌ کہٌق ہَ ع طٌ ت مہٌشي ہٌ نَ کساق ہَ
عًـ

ّ یٌٌُ

اّ یٌ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا

ٌُ م طلع ال فحر ہف ہلق ًشعلر

ذب قذش کَ اً مللٍ ملللر
ذب قذش میك زگٌٌُ

کسـ ہَ آقٌ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ

ہمٌشي جھمل یٌق جٌلٍ بھرنَ

یلاضصم ؼَ تہٌؿ کسنَ

ًٌُُ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ

شكئٍ ؽتکھٌٌُ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ

ٓس

رش کسـ

َ
َ کیلق نن ًق ایل کھ
ہیك ہف جل اُکٍ كى میك گلُذھَ یل ؽتکھئ
ّ یٌٌُ

نن فیض ٓسہٌئٍ شكض ٌُضً كسف كسف کَ يزً يزً کَ
نغف کَ اللاق کھًٌُ ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ
شہل خذا تف عہٌشً جؿ کَ ت مہٌشي طمؿ الی قٌ کَ كذقَ
ملٍ

ہنیشو

ع طٌٌُ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ

جل ْخسٌ ق یـ السؤاؿ ْخسٌ  ،جل
او یذ ؼَ بھٌ صماٌُ

ُؔکس
ْخسٌ خٌ

کمٌؿ ْخسٌ

ہمکل نن ذب ت مہٌشا کسـ ہَ آقٌ
*****
*****

2333

ُکلٍ ش قٌء ہَ دیػ ریك ٔس اُؾ رـ تیري

ؔک ّ
ؔ
ُلٍ ش قٌء ہَ دیػ ریك ٔس اُؾ رـ تیري
کسئٍ ہمٌشي
چیراف

ط یی یٌف جہٌق

ٔسم ك یمٌ ہیك نغف تیري

َ ہیك
ک ہئ

واہلل

َ کس گئٌ ن ظر کسـ تیري
ہف کس نن خک
ہل جٌئٍ ہیك جہٌق کٹھٌ اکسیر نَ آس
رپئٌ ہَ ضُذگٍ كہٌق جٌؽ قذـ
َ
اً يرکص ش قٌء ْسھ

لقمٌف

کسئٍ ہَ

تیري

کٌ خًـ
ک یٌ آس عہٌ

ن ظر جکف تیري

آیکھمق کٍ شكؽئٌ میري ہلگٍ کٹھٌ نن کف
شکھٌ ہَ سرمو رائٍ میك جٌؽ قذـ تیري
ٌُتیر جل ہَ آب كصلء میك تیري عہٌ

ً
آب خ یٌت میك ہیك ٔس ح قٌ كسف تیري

2333

زچذم ْچٌنَ کیلق نن تیرً رش نن ہف عہٌ
ق یلو ك کعبن یل ہَ اكش جلکھٹ ذسـ تیري
ہلٌُ ہَ

میرا

ٌُلٍ و قرآف میك فمٌش
ٔسینخ ضٌُق نن شہئٌ ہَ ٔس رـ ب رـ تیري

َ رؿ ؼَ لگٌنَ کٌ جلكلو
رضمق کل ا پئ
نن بھٌ ہَ و یـ خ یذش ك ص قذش ؽیف تیري
ُ
جٌہل جًؿ رُکي کَ شذ نن تیرً عہٌ
كم رعلُذاش کسٌُ ہَ زضرت ؼَ شـ تیري
ؔملؾ عذـ ؼَ ىنَ ہل ہف کل كجلر میك
ٌّؔ ؼَ صمٌُ
مئ

کس رٌُ مللٍ نغف تیري

ٓسصمق ٓسس شہَ یلق ہٌ رعلت نن اكح ٓس
ک
ل ھئٌ شہَ

سعٌرنتك

مللٍ قلف

تیري

شکھ یٌ ہَ رس جگو بھٌ قذـ خٌم دیػ ریك
ْسي جٌنَ ہیك یلق شاہلق میك مٌم ك ْدف تیري

2333

آٌُ ہَ رؿ میك مذد سرائٍ کٌ حب خ یٌؿ
َ مذد یلق خٌذ ك قلف تیري
آئٍ ہَ لکھئ
خٌکس کل فیض مل یٌ شہَ دیػ ریق ؼَ
نَ خٌخبن كم لکھ یٌ شہَ ٔس نعف تیري
*****

2333

کہو کَ لی یؾ تیرً ىلؿ نن ٓشکس آلق

کہو کَ لی یؾ تیرً ىلؿ نن ٓشکس آلق
َ ىسھکل
ٓس م ل

ُ
یل كاللو میك اص کس آلق

صمؼ ؼَ آنَ ہیك زضرت میك تیري جلش ك ملؾ

میك بھٌ آلق یل ضىبت ؼَ نن زش کس آلق

شكکَ رضمق جل کلئٍ آنَ ؼَ ىسھکل مللٍ
ض
َ یل میك لشکس آلق
َ ضىسھٌلق نن ىسھ
تہل
َ
بھر کٹھٌ شكؽ نن ٌُۓ کلئٍ د ت طٌف ىسھ
اخکل

َ جکش کس آلق
ضْخیرك میك کسي ا ٔس

َ شكکَ کٹھٌ
گس کلئٍ اپیل کَ جزٌُت ىسھ
ُ
أسٌ ٓسکبب کسكق اف ؼَ ْسھڑ کس آلق
َ نن جللق
میك خذا تیرً ّ یٌۓ ہلۓ ش ؽئ
جل کہتك اكش

ٕکـ جٌلق یل يڑ کس آلق

2333

ائٍ

كاللو

عہٌ

اخ یؾ

دیػ

ہذي

شكٓسك تیرً تہٌ پبت میك ٓشھکس آلق
تیرً رشٌُش ؼَ آنَ کٌ میرا مق یل تہتك
بھر بھٌ آلق یل ختیك رش نن شگش کس آلق
َ میك ُذتیر کسكق
تیرً رُذاش کٍ کسي ا ٔس

ؔ
رسف خٌکس

تیري

*****

ریلاش نن ذش کس

آلق

2333

گـ ٌُغ اشـ ْخ یـ کسـ خٌم دیػ الہذي يرخ یٌ

گـ ٌُغ اشـ ْخ یـ کسـ خٌم دیػ الہذي يرخ یٌ
اً

م

كضـ

عہٌ

يرخ یٌ

يرخ یٌ

يرخ یٌ

فیض قذكـ مللٍ ؼَ آۓ خٌشً چمق میك تہٌش
جھمـ زحر اكش لہراۓ زالٍ کلیلق نن آۓ جمٌش

م
طٌھر دمحم مللٍ كضـ ؼَ ہَ نن ٌُؽ كطق

ىخسق ك منغف آة ہل مللٍ آة ہل شكد چمق
نغمن طلع ال یذش علی یٌ کیلق نن ر یٌۓ جہٌق
ٌٍُّ طو راعٌ خ یذش جللم یمٌ ہیك تہٌق
ک
آۓ ہیك مللٍ ٓسہٌف ریك کٍ ھیئٌ نن کسنَ ن ظر
َ نن ٓسہٌف ریك کٍ ریکھم رعٌء کَ ت ير
ْچ ـ پئ
ٓسصمق ؼَ ٔسبن جٌیلق کل شكطق یلش ن ظر ؼَ کسك
آؿ پئٌ کَ علف ؼَ مللٍ رامق ہمٌشا بھرك
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َ ارئٍ عًـ
ارئٍ ہَ ارئٍ  ،ارئٍ ہَ ارئٍ آ ُک
مقیلؿ کسٌُ جذهت ہمٌشي خکس ہَ لٍ ٓس مذاـ
تہر

عزاء دبط

پیمیر ٌُ رشر

مللٍ شہل

یلد ك علُـ ك مٌتف ہمٌشا مللٍ فیلؿ کسك
رّ یٌ ك ریك میك شکھ یٌ اً مللٍ آة کَ ضٓس قذـ
َ کسـ
ؔلٍ مللٍ کس ّ یگ
ہَ مؤوتیك کٍ عرض جمٌ
*****
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گ

گ

لسق کلنتق میك گلسك ہمٌشا اُؾ ہَ

لسق کلنتق میك گلسك ہمٌشا اُؾ ہَ
ُ
ىکي ہیك ل یـ مگس كم گـ ہزاشا اُؾ ہَ

ُ
ُ
رش رعٌت اكلتك ہر راعٌ ہَ ک یٌۓ عضر
ٓس نن آقٌ خٌم ریك جؼ کٌ دبلاشا اُؾ ہَ
ہَ قزكق اقًؽ ٓس کلکٍ مگس ٓس ذسذ ریك
جللم گس جلشر یذ خٌ شكطق ر یٌشا اُؾ ہَ

ُ
تف امٌـ اللقت کَ ٌٍُّ ہل اً دیػ الہذي
گ

زلکُ ریك ھ یذ ر یذ ت مق میك ظو کٌ خٌشا اُؾ ہَ

لسق ٓسہٌف ریك میك بھمؿ بھـ ہَ یل پیل

ہٌق مگس ْسي خٌ ظو ریك جؼ کٌ ّ یٌشا اُؾ ہَ
ٌصطفٌ اكش يرٕضٌ کَ تف ہل عٌصؽ خٌم ریك
ر ییبن ٌُکیزم میك ع قذم ت مہٌشا اُؾ ہَ
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مہر خٌ ہَ جللم گس شكطق ت مہٌشا اضف ٌُؽ
ًشرؼ ك معرب ُلؾ عہرم ت مہٌشا اُؾ ہَ
ہَ خذا ٌُّ یذ ؼَ شكطق ت مہٌشا كذش ٌُؽ
َ ن طٌشا اُؾ ہَ
عرش جؼ دیبن تیرا ک ضنئ
زھلُذً گس ع قـ کٌ ٌص یٌد ل یکس جلؼ میك
ہلتہل شہیر مگس ْسي خٌ جذاشا اُؾ ہَ

ُ
ی
و
ل
خ
ہَ امٌـ ا ؼ کٌ ہر جٌ فیض جٌشي ـ ْحر
ُ
یل مگس اس ْحر حکهت کٌ ک یٌشا اُؾ ہَ
مذد گلئٍ ؼَ تیري لضر خ یٌق ْخسیگٌ شب
ہٌق مگس ٌُق یل تیرا ہمکل عہٌشا اُؾ ہَ
ہَ سراقت جذهت زضرت ؼَ اس مذاد کل
ُؔ ت مہٌشا اُؾ ہَ
مذد گل ىکھم ہیك ،یل ضپبت
*****
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گ
لسق نن دیػ ریق کٌ جبت ؼَ کف تہتك
رعلت کَ اس چمق میك مؤمق کل عف تہتك
َ دبلاشا ہَ
اس ٌُع یٌق نَ ریق کل ا ٔس
کلٓس کٌ آب رً کَ ہمتك یلق یکھٌشا ہَ
ہر بھمؿ اس چمق کٌ یل ٌُشكق ؼَ کف تہتك
ٌُض ك نغف میك ہف کل یلق مللٍ نَ ٌُى ہَ
مٌٕگٌ جل آب  ،ؾیر یل ہمکل

ًٌُُ ہَ

جلر ك زچٌ نن آة کٍ جٌتف ؼَ کف تہتك
تف ٌُرخٌم ریق ہل کلف ك ٌکٌف میك
راعٌ ہل قٌطمن کَ امٌهت کٍ خٌف میك
جللً ضمیك میك آة کَ خٌھلق ؼَ کف تہتك
مللٍ جل ًسکسانتك یل ملئٍ ٓسس ٓشیك
یلشائٍ ٔس یٌف ؼَ کل یٌق بھٌ ہیس ٓشیك
اؽ اؽ ّ یٌف آة کَ جلہر ؼَ کف تہتك
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ؾیر جذا کَ ؾیر ہیك ٓصرائٍ خٌف ہَ
ُ
َ نن الہٌ م قٌـ ہَ
رضمق لسض ا بھ
خ یذش کَ جٌٔستق کٍ ىلت بھٌ کف تہتك
چٌکٌ ہَ جٌُذ

آُکٍ شكطق

ختیق ٓس

عٌسر کھڑً ہیك آف کس جلر اس ضمیق ٓس
رسق ك جمٌؿ إٓکٌ یلشػ ؼَ کف تہتك

ن ظر کسـ ہل آُکٍ عف رؿ ؼَ ركش ہل
گس ہل لضٌء بھٌ ٌُس یل رؿ کل سركش ہل

ہر يرض کٍ ركاء ہل تف ضـ ضـ ؼَ کف تہتك
هجت کَ خٌبي طمؿ ہل عير ظو وتیك
ُُؔ ت مہٌشي اً دیػ ریك
جذهت کسً چو یذم
زضرت نن ظو کٍ لضر امٌمٌ ؼَ کف تہتك
*****
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الھكو جاں يس فساء ھتيئ جاؤں
الھكو جاں يس فساء ھتيئ جاؤں

ال ھكو ػهص ان جسسٔ جباؤں
ُ
ٌسح ان ٌورَوں ےن ىٹاؤں

ظَف دٍں ےھچ دمحم
ھو هبو
ِ
ْ
اھْا درابر ِ يايل ٌا اكي
ْ
جاجبا اكا ظَف اهلسل ان
ُ
ھی فػ ػقػػائػ ػػو ظْاكي ےن اھْا

امي ثؿریة يس دًھكوں ِدھكاؤں

ٌارا ٌوىل ٌفقو ان اكپص

ےھچ ٌفقو دمحم ان
ُ ُ
كسيس خعَ ك جٌلؿ ےن ِدنھي

هب ِص زفصحي دؿ ےن ى اؤں
َ َ
َ
ُ
َّ
َ
ُػح ػ ػ ِػوًػ ػػد ف ػػقائػ ِػػو ظْػ ػػاؤں
دمشْو ان دىو ےن جالؤں

انئة

امي مسجھي ےن ظُط مناؤں
ُ
اھْا يؼق ٌا دؿ ےن ى اؤں

ھگْو جَؤس ٌفقو ھی تُشو

ٌںی پڑھوں اےن ظة يس پڑھاؤں

كىوىو ےھچ مياين ےن

اتزٔ

ٌسح ان لگ ين ٌاال جْاؤں
*****
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َ
َ
ّ
ّ
ىحِػَم ای دايع اهلل  ،ىحِػَم ای دايع اهلل
ََ َ ُ
تُذ خلَيق ٌفقو ِ ،ابيب ك اٌػي ٌفقو
ِ
ُ
َ ِّ
ّ
ٌوالم ريب ٌفقو ِ ،اُ ِػي ا ِخحم كاهلل
ھچو ٌُعشجار ھٌلرا  ،ےن ٌُيزتـ ھچو هسارا
ُ
ُ
ُرنَ ك ٌلاـ پاكرا  ،خلَيق ھچو تُذ اهلل
زـ زـ ھچو جيهٕ ھچو نوثص  ،ظايق ِء نوثص ان ٌوٗص
َ
َ
اٌايم ػاں ےھچ رسارس ٌ ،ا ِػئذ ػاء اهلل
َ
ٌصسة  ،ؾفا ػٕ ين رسٌد  ،دَُا ےن دٍَ ين دكىد

ِّ
ظيع ٌا راخذ ك ِيضة  ،نصۓی مهںی هلل يف اهلل
چوگصد لوافو ديئ ےن  ،جػےئی ُدياؤں ىيئ ےن
ْ
َ
ّ
ٖص اں زابں يس نيه ےن  ،ىحِػَم ای دايع اهلل
ْ
ا ديوة احلق ين كاري  ،جصھاف دٍں ھی ظواري
جاٖو نصے ديو داري  ،دمشَ رسا ِو ےھچ كاهلل
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َ
َ
الخق ےھچ ھی مجصة ِو
اثين ےھچ ھی اجصھد ِو ِ ،
ُ َ
ےن ٌعش ِدق ىًْد ِو  ،پڑھےئی ظسا ىًْد اهلل
ٌاىم كُل
جصھاف دٍَ ھچو ابىلك  ،يايل كسر
ِ

ُ
اتسايع يامل ان ھچو لگ ِ ،و ر ِ ٌحںی كجٕ اهلل
َ
ُ
ّ
ٌوىل خعنی ان ياػق  ،ا ِيب جًفص اىؿادؽ
َ ُ
ظَف دٍں ٌوىل اخلالئق  ،اينِّ ا ِخحک كاهلل
ِ
فصٌاكے ٌوىل ٌفقو  ،دايع احلعنی ٌفقو

فصض کصسں ھچوں ٌںی ابىلك  ،اے خعنی ان َكفس اهلل
ْ
تَجي حمصـ يس اؤس  ،فصزُسك ےن ظاـھت الؤس
ْ ْ
اھو كالء اؤس اؤس  ،دے ےھچ ُسا دايع اهلل
ِ
ٌوکي ےن ظالگج اكٌو  ،اےنپ خعُين غالٌو
کوثص ان يپ ىےئی جاٌو  ،ظايق ِء کوثص يس كاهلل

فصزُسك مه ٌسرظٕ ان  ،پاجْسم يس رسزإُ

پوػاک هپين خضن ان ٌ ،امت کصي ىےئی كاهلل
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فکص ےھچ ٌوىل ےن ھص دـ ٌ ،ؤٌَ رےھ ػاد ك ُرصـّ
َ
ِّ
ھن ھويئ مغ ػٕ ؾى ظوی مغ  ،ىحػَک ای دايع اهلل
ْ
ٌاےھت چڑھاكي ےن فصٌاں  ،اپ ِو ِدٍَ ان ظيماں
ْ
خفن کصي ىےئی كصاں  ،ھتيئ جاۓ روش دايع اهلل
ػاف جعة ےھچ متاري  ،ھص اؾ ادا ےھچ َُاري
َّ َ
ٌؤٌْںی ؾسےق ےن كاري  ،نےه ےھچ ظيٍم اهلل
ابيق رےھ ػٕ ٌفقو  ،دايع احلعنی ٌفقو
ْ
ُ
ؔ دياء ےھچ ا ھص پو  ،جسسك کصي يْس اهلل
زھری
*****
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ی
ك َیا َدا ِع َي اهلل لَ َّب ْی َ
لَ َّب ْی َ
ك َدا ِع َي الْ ُح َس ْ َ
 .1ھھُنا سکس آؿ پئٌ  ،رھھنا

ًسؾ عٌصمش بھٌ

َ جلش بھٌ
َ  ،نن ُسرور گل
َ اكش لگ
جٌـ کلٓس مل

.2
.3
.4
.5
.6

َ ہف
کسنَ ہیك ہف اً مللٍ عزـ  ،تہلٍ كعظ ؼَ آِی یگ

َ ہف
رپیلي جٌختیك جھمص کس  ،آم ك ضاشي رکھٌِی یگ
َ ْسي کل ہف ْجت ٓس
ركسرً شكض ؼَ كقت ٓس  ،ریکھئ

ُ
َ خٌم عٌلٍ قذش
َ  ،آِ ی ی گ
شذ نن جٌؽ ش قٌء کل مل

َ اض رسف تف
تیرً آم کَ نعرً نن ہف  ،جلق تہٌِی یگ

ُ
َ ہف
َ ضایلق نن ہف ِیٹي کس  ،رشر مٌتف ابھٌِی یگ
ا پئ

َ خٌم کٌ
رُکي کس تیرا یلجن ك ٕکٌء  ،رً کَ ٓسظو ْسھ
شكض اكؿ ؼَ شكض رہف  ،تیري زضرت میك ہلگٌ عزاء
َ  ،اكش یلجن ك ٕکٌء ہف کسیك
تیري كعظ کل رؿ ؼَ ؽئ
َ تیرً مٌتف کسیك
ٌُ رسی یٌ کٍ رً کس كذا  ،خٌ مئ
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.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

کسًُ میك جل ہلنَ اگس  ،ہلنَ قرٌُف ہف خٌم ٓس
ہَ نن ىچلس كہیك کسًُ  ،اكش رستق كہیك جللم گس
َ
َ ٌُ ،عنرن جبت مل
رش جہٌق تیرً خٌۓ ُل
َ
َ کیلق نن ہر اؽ ىجب  ،نن كذاۓ ُل یذ کہ
بھر ْسھ
كلللو گس قذائٍ کٌ ہل  ،يرّبن جل گذائٍ کٌ ہل
بھر یل نعرم ہر اؽ ٌُت ٓس  ،لی یؾ ٌُ راعٌ کٌ ہل
م
ظو كضـ ؼَ ہف نَ ر یٌ  ،ہَ جل ٓسہٌف ریك کٍ كىء
کٍ رستق نَ زچذً میك جل  ،کٌـ آّ یگٍ ہمکل رعٌء
رؿ دمحم ؼَ مغملش ہَ  ،تیري خٌق رُکي ًشركش ہَ
تیرً رُذاش میك ہل تہل ظو دمحم ہٌ مب ظمش ہَ
ُ
زچذم عضر کٍ كم رعٌء  ،ظو ؼَ ہَ اضلٍ الی قٌء
ٌُ ق یٌهت خًهت شہَ خٌم ریك ہَ اً شب النچٌء
نن شكائٍ اخؾ عزـ  ،ہَ شخٌئٍ کَ ار یٌب کف
ؔ نن ن ظر کسـ
اً رسیئٌ زچٌء کَ رھئٌ  ،ہل نن کٌٍّ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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َ
ُ
حبص الً ےھچ
ىسين يمل ان ِ
َ
ُ
حبص الً ےھچ
ىسين يمل ان ِ
هنص ِارـ ےھچ
ِ
رخَق خکً ان ِ

َ
ُ
فَاء احلمل ان تسر ِ امت ےھچ
ٌفقو يي ِػً اتسايع ان ً َػً ےھچ

ٌسٍْد يمل ان گص ٌؿمىف ےھچ

ےن اھْا ابب گص ػٕ ٌصزقی ےھچ
ُ ّ
زو ظَف اىسٍَ ٌِفشاح کصـ ےھچ
ِ

اٌاـ جمشىب ےھچ
اےن ھص اک
ِ

ًّ
ُ
کشاب اهلل خلا ےھچ ٌفقو
ےھچ ػٕ ٌا ُرلة ےن ایثِط ٌُکٍو

رالكت ھج کصےى اےنھ ًًِ ےھچ

ھی ػٕ ان يمل ان جاري يَوں ےھچ

ھتَا رسػَ امئد ان يَوں ےھچ

ھتَا ےھچ كسر ٌا رب يس ٌزنل

ھتيئ ھٹْڈم ديازو ين يَوں ےھچ

ظری ػٕ ٌا ٌوايل ين رمق ےھچ

ييوـ دٍَ ك دَُا ان جواھص

ثوالَ ےن خلائق ان رسائص

خکً ےن فيعفد ان ظة ِوادر

ےلم ےنمه ھی ػٕ يس ال جصـ ےھچ

2334

ذات اِفط
جممس خکٍشو ين
ِ

َ
ذات اٌيط
جمعس ًٍِشو ين
ِ

ذات اكسس
ٌؼزؽ رمحشو ين ِ

ٌفقو ػأ ان كسيس ػمی ےھچ

ادب  ،ارحار ك خکٍد ان رضائَ

رشًٌد ان هواھص ےن ثوالَ

ھی ػٕ ين ذات اكسس جاًٌد ےھچ
ظ ُػدة ػٕ ان کصـ ان ھاًٌد ےھچ

ييوـ ريس اھٌل الًٌد ےھچ
ِ
ھی ػٕ لائف ےن ياکف ان خصـ ےھچ

رےچ ےھچ ػأ جميط خضن ك مغ ين

کصےى ےھچ ٌويود يمل ك ِخکً ين
ْ
كےھ اِعوں ھی مغ ٌا جيکھ دـ ےھچ

ےھچ ػٕ ان ؾسر ھی ظة ان خمازن

کصےى ےھچ ذکص کصجو ان امل ين

ھی ػٕ يس كرےس خکٍد ان دمي ےھچ

*****
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مٌّ یذ ع یذ لبب کَ ہلق نغمن ضاش میك

مٌّ یذ ع یذ لبب کَ ہلق نغمن ضاش میك
اس گل ؼَ ككـ ہلكً جل لضـ تہٌش میك
کسٌُ ہلق رھ یٌف رس گھڑي تیرا اً ٌُش میك
م طلع کسٌ کٌ ٓشھ یٌ ہلق نن ٌُش ٌُش میك
ممکق تہتك کو ہل کلئٍ ْسي خٌ ہزاش میك
ہلٌُ ہَ اؽ تہست کٌ رانن اٌُش میك
ُذش وتیك کٌ ہل اكلل اىٕضٌش کل گُمٌق
جہرم ن ظر

ٓشً تیرا عہ یٌۓ ٌُش میك

ٌصملف ىسي کل صمجھٌ نن ضلػ ّ یٌش کٌ
ُ
ال یٌ کَ ریکھم شات کل ىٌُ ہلق ٌُش میك
ْحر زچٌ ك فیض تیرا كم ہَ ملح ضف
رشٌُۓ نَ ک یٌش بھٌ

آٌُ

فمٌش میك
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ُ
ض
اکسیر اخکل ىسھمق ٔس اً ظو صماش میك
ٌُلق جل جٌؽ ٌُ کٍ ت مہٌشي ع یٌش میك
عہرت نن ہَ کو دیػ ضٌُق ہَ نن دیػ ریك
ُ
جلہر كہٌ ہَ اس میك جل بھٌ سك ال ه قٌش میك
ریکھٌ جل اؽ ٕگٌم ؼَ بھٌ شش جہٌت میك
ٌُئٍ تہتك

ت مہٌشا

ضعٌش ك ک یٌش میك

ُ
قرؼ اّ یٌ مٌم شك میك ہَ اكش مہر ذسذ میك

بفریؼ جیئٌ یلش میك ہَ اكش ٌُش میك
کسنَ ہیك صمؼ خٌـ ك زحر جلش اكش ملؾ
َ جذا تیرً جذهت گزاش میك
ہمکل لکھ
اجًص کَ ٔس یذ زذق ؽنشٌ یل کسً
ُ

َ ابھٌ
ل یـ پئ
*****

چمق

شكضگٌش میك
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َ
دمحم کٌ ٔشر ٌُقٍ جذا ش کھ
َ
دمحم کٌ ٔشر ٌُقٍ جذا ش کھ

َ
جذا ش کھ

َ
جذا ش کھ

َ
تیرا یلش ن ظر ٌُقٍ جذا ش کھ
قذش کٍ شات کٌ ملللر نن مللٍ
ٔشر نن معتیر

م

َ
جذا ش کھ

كضـ ہَ

َ
ٌُقٍ جذا ش کھ

َ
جذا ش کھ

خکلف قلب مؤمق ہَ تیري ٔس اؽ ن ظر مللٍ
َ
َ جذا ش کھ
تیري نن اؽ ن ظر ٌُقٍ جذا ش کھ
َ ہٌ ٌٌُُ ہَ
جل تیرً رش نن آٌُ ہَ كم یق مٌ ُگ
َ
َ جذا ش کھ
خذا شچهت کٌ رش ٌُقٍ جذا ش کھ
نن لطػ ضُذگٍ ک یٌ ہَ؟ و لط حب ظو ریك ہَ
ُ
َ
َ جذا ش کھ
نن القت ٌُ رشر ٌُقٍ جذا ش کھ
گ گ ت
ہ
اً مللٍ فیض کٍ تیرً ع طٌء ھر ھر نضئٌ ہَ
َ
َ جذا ش کھ
نن ًسکٍ کٌ شفر ٌُقٍ جذا ش کھ

2333

َ ہیك رس رش نن
نن كم رش ہَ عہیسٌہل کَ سر جھکئ
َ
َ جذا ش کھ
نن خٌہٌ تیرً گھر ٌُقٍ جذا ش کھ
م
ض
ك
ـ ہَ
رعٌء مللٍ ٓسہٌف الہذي مللٍ
َ
َ جذا ش کھ
رعٌء کٌ نن آس ٌُقٍ جذا ش کھ
اً مللٍ دیػ ریك آقٌ رعٌء نن مؤوتیك کٍ ہَ
َ
َ جذا ش کھ
َ خٌـ ك زحر ٌُقٍ جذا ش کھ
ْسھ
كم جل کَ و یکس ٕص ہَ عذاكت ہَ جبہتك ظو ؼَ
ُ
َ
َ جذا ش کھ
خذا اف ٓس فہر ٌُقٍ جذا ش کھ
َ ہَ ٌُض كسهت ٓس کو میك ممذكد سركش ہلق
ىسھ
َ
َ جذا ش کھ
قلف میك نن ہیر ٌُقٍ جذا ش کھ
ُؔ ہَ کلئٍ ت و یٌ ٔس رعٌء ہَ نن
تہتك فیركض
َ
َ جذا ش کھ
نن خٌم ْحر ك ٓس ٌُقٍ جذا ش کھ
*****
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دمحم کَ ّ یٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ
دمحم کَ ّ یٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ

اً مللٍ ہمٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ

َ
اً میضلص ٓسہٌف ریك ْسھکل کہئ

ہَ مؤوتیك خٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ

اً عٌلٍ قذش اً فمٌء ہذي کَ

َ
چمکئ

ًشرات عٌلف میك جھٌئٍ ہلئٍ ہَ

جلػٌ کَ ن طٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ

دمحم نَ اب ُؾ ت مہٌشي جل خٌق میك

َ اخٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ
َ بھ
کیئ

دمحم کٍ س عٌ ؼَ رعلت کٍ کسئٌ

لگٍ ہَ ک یٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ

قردبلق کل ل یلى قذش میك شب نَ

ُ
ضمیك ٓس اٌُشً و یٌشؽ و یٌشؽ

نن مللٍ نن ع یذ علٍ نَ عق یذت

کَ گـ ہَ ّ یٌشً و یٌشؽ و یٌشؽ

*****

ر یٌشً

و یٌشؽ

و یٌشؽ

2323

م
ض
ك
ج
ـ عٌلف ٓس ہَ ھٌئٍ
ًشرات مللذ دمحم
م
ض
ك
ج
ـ عٌلف ٓس ہَ ھٌئٍ
ًشرات مللذ دمحم
َ دیػ الہذي ملىئٍ
اہلل خًهت آة کل ش کھ
جمذ ك خکس جذا کسٌُ ہَ اؽ اؽ ظو کٌ قذائٍ
ىلـ کل جؼ نَ ت مق ك ًشرت کٍ نن گھڑي رکھًئٍ
اس نغهت ٓس خکس کَ زچذً کسٌُ ہَ ہر ر یذائٍ
ًشرات مللذ دمحم
ٓسچف ایمٌق

م

كضـ عٌلف ٓس ہَ جھٌئٍ

قٌطمٌ رعلت کٌ ظو نَ لہراٌُ

َ رؿ میك ٔسٌٌُ
اؽ اؽ مؤمق کل مللٍ نَ ا پئ
اّ یٌء رعلت کل مللٍ نَ ؾیر تہست ًٌُُ
رّ یٌ کٍ ہر آقٌت ك ىذق ؼَ ہف ذب کل ہیك ْچٌٌُ
مذد ك ّ یٌء دمحم

م

كضـ کسئٍ ہیك خٌشي جذائٍ

ًشرات مللذ دمحم

م

كضـ عٌلف ٓس ہَ جھٌئٍ

2323

َ ري یلخ یذ ك عذؿ کٍ رعلت کل اكْچٌئٍ
آ پئ
کٍ ہَ اكجٌگس علف
َ ري
آ پئ

آؿ

دمحم

کٍ زچٌئٍ

اخًـ ك ایمٌق کل ضپبت شع یٌئٍ

آُکٍ ؾیرت ٌُؽ میك غیرت ك قرآق ہیك یکچٌئٍ
گ
لسق رعلت نَ رك مللٍ ؼَ أسٌ تہٌء ہَ ٌُئٍ
ًشرات مللذ دمحم

م

كضـ عٌلف ٓس ہَ جھٌئٍ

مذد ك ّ یٌء کَ نغملق کٍ ہر صمق جھٌئٍ لضٌء ہَ عہٌئٍ
جھلؾ شہٌ ہَ یلش ًشرت  ،ؼَ عٌلف ایمٌئٍ
ق ٌُقٍ خذا ہَ  ،آة کٍ نن خل طٌئٍ
لَہ َد ْع َو ُت الْ َح ْ
م
ض
ك
ـ عٌلٍ قذش ٓسہٌف ہذي کَ ہَ جٌئٍ
مللٍ

ًـ جہٌق میك دمحم کٍ ُک یٌئٍ
طٌہر ہَ جق ؼَ خؔ
م
ض
ك
ج
ـ عٌلف ٓس ہَ ھٌئٍ
ًشرات مللذ دمحم
*****
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م ظہر ایلاش

تیرً

قذاء

جٌق

دیػ ریك مللٍ ہیك طبب کَ قراش
دیػ ریك کَ ىؿ طبب کَ قراش

شچهت ك ش هقت کَ ْحر نَ ک یٌش

لٍ نن ہیك ہر ٌُش تیرً جٌق قذاء

م ظہر ایلاش

ُ
شذ نن جللً چًست اظہٌش کَ

قذر یٌق ًس یٌؼ ہیك رُذاش کَ

ىدمع اسراش تیرً جٌق

ٌُـ لی یٌ

ہٌ

تیرا

قذاء

کٌقٍ ہلا

م ظہر ایلاش

صمضش

تیرً

تیرً

جٌق

جٌق

قذاء

قذاء

ك آىـ میك خٌقٍ ہلا

لٍ نن ہیك ُکساش تیرً جٌق قذاء

م ظہر ایلاش

جل نن صمجلق جل نن مٌُگل ْچذا

ْخش رپئٌ ہیك

اً میرً راٌُش تیرً جٌق قذاء

م ظہر ایلاش

تیرً
م

جٌق

قذاء

كضـ کٍ رعٌء

تیرً

جٌق

قذاء

2322

لطػ مللٍ کَ صما رّ یٌ لضلؿ

ٔس قذ ـ کٍ جٌؽ ہیك رسکل زضلؿ

ہَ كہٌ ضشراش تیرً جٌق قذاء

م ظہر ایلاش

رؿ ؼَ کہو رّ یٌ نغف ک یٌ شاض بھٌ

ُ
نغمیلق کٌ اُکٍ بھر آعٌض بھٌ

ہَ نن رضکٌ ٌُش تیرً جٌق قذاء

م ظہر ایلاش

ٔس یگٍ

رؿ

کٍ

ہل

ؾیراُگٍ

تیرً

تیرً

جٌق

جٌق

کشػ مللٍ ہل میري

قذاء

قذاء
ُ
آضشرگٍ

جلذ ہل رُذاش تیرً جٌق قذاء

م ظہر ایلاش

حب ُلؾ ٌُقٍ ہَ گـ میك شُؿ ك یل

نن شہیك ٌُ شب جہٌق کٍ آٓسك

تہجت گلصاش

ب
خ
ْ
ُ ُ َُر شٓصي

تیرً جٌق قذاء
اطٌعت کس تہٌق

جلذ کَ ایمٌش تیرً جٌق قذاء

م ظہر ایلاش
ٌُپیگٌ

تیرً

جٌق

قذاء

َ میك یل كہٌق
ُُُُؔ كل
خٌکس

م ظہر ایلاش

*****

تیرً

جٌق

قذاء

تیرً

جٌق

قذاء

2324

مغملش تیري رُذ ؼَ حب میرا جلاب ہل

مغملش تیري رُذ ؼَ حب میرا جلاب ہل
اہلل کسً طللع نن کٹھٌ آق یٌب ہل
جل گسر خٌہزارً تیرً پنح میك ہیك یل
ٌُشك کَ

َ کلئٍ مٌم ٌُب ہل
پنج جیس

رُذاش تیر ا کسٌُ شہلق بھر بھٌ اً عہٌ
ہر ٌُش رؿ میك رُذ کٌ ٔس اض ظراب ہل
شہ یٌ ہَ صمؼ میري ختیك کل تیري كسف
زچذم کسً جہٌق نن قذكـ خ یٌب ہل
میك آح جل بھٌ ہلق كم و لط تیرا ہَ کسـ
اب جٌرمل میك تیرً میرا اپنچٌب ہل

ُ
ُ
َ جٌىت سر ٔشر
جذهت میك ا کٍ ش ہئ

جل ع یذ تیرً اً ظو عٌلٍ خ یٌب ہل

2323

اكذار تیرً ىسي ؼَ ْجث کس کَ رُکي لَ
َ کو ذب ى جلاب ہل
ركٕگٌ جلاب ا ٔس
َ عزٓص
اً مللٍ رضمیل کل تیرً جل ش کھ
ُ
ب
اہلل کسً کو إکٌ ھٌ جٌنن ذساب ہل
شہ یٌ ہَ تیرً عسؽ میك سر خٌش جل کلئٍ

ُ
ىخشر میك کیلق بھً اؼَ قکس رسٌب ہل

ب قذٓس میري جلر ہٌ دبلش جٌّ یگٍ اگس
میري ختیك نن تیرً قذـ کٍ ٓساب ہل
اؽ عرضن ہل زکٌ ہَ دیسٌم ریك ّ یٌم
اب میرً عہر میك تیري آمذ ر یٌب ہل
مٌم ك مہر میك ٌُقٍ ہَ حب ُؾ جمٌؿ ك یلش
ٍّ ُؾ تیرا رمک یٌ نن رسق ر یٌب ہل
خٌکس جذا کٌ خکس یل ہَ ع یذ دیػ ریك
ک یٌ کہ یٌ جق کَ ٌُس نن اعلٍ خ طٌب ہل
*****
*****
*****
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ّ
ٌفقو ےھچ پرس ٌوىل جصٖاف اىسٍَ ان جاين
ّ
ٌفقو ےھچ پرس ٌوىل جصٖاف اىسٍَ ان جاين
ْ
ےلم ےھچ چنی راخد ا هچصٔ دًهھي ِوراين
ْ
نصي لايد ا ٌوىل ين مهںی جسسك جباكے ےھچ
ْ
پصايم ےل جو اے ٌوىل ا جْسٔ ےن ےھچ ھج فاين
ْ
ٌفقو اپ ھچو ٌوىل جٌلرس ٌؤٌْںی ےن ھچو
فَـ جصھاين
مهںی ىےئی ےھچ ًٍِد ےن مجي ےن ِ
مهںی ٌوىل ٌفقو ان كسـ ين راؾ ےل ےھچ جو
ْ
ٌؿَخذ ظة ىٹے ےھچ زو غالـ ين ا دَُا ين
نصے رب لول ٌوالان ٌفقو ين ثلاء ےن امي
دياء ھی ٌؤٌْںی ظاےھت نصے اٌالؾ كسظاين
ْ
ّ
ا يايل كسر ٌوىل ان جصھاف اىسٍَ ےھچ كارث
ثؿریة يس اگص دًهھںی ےلم ؾورت كٔ جصھاين

2323

نصاكي ًٌصفد رسيٹ ين يايل كسر ٌوىل ھی
ِيْاٍذ ٌائسة نَسك رسا زًاىل يس رسخاين

خعنی اكپص ِوص نص جو
ؔ
اے ٌوىل اپْا ادين

ِوص اٖوي ،كَاٌذ ىگ نصسں ٌںی ٌسح ےن رواين
٭٭٭٭٭

2323

اً عقیؼ الیمق اً عقیؼ الیمق
م
ض
س
ْ
ك
َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ـ دیػ ریك آقٌ ھ

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

تیرً ىخسف میك زچٌٌُ ہَ

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

کو یلش

پنجتق

تیري صلشت تیري ؾیرت تیرا جللم اً دیػ الذیق
ٕگٌہلق میك ٔسٌ ہَ اب بھٌ كم ٕضلٓس مللٍ کٍ
م
كضـ ہلتہل مللٍ ٓسہٌف الذیك کٌ خٌنن ہَ

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

م
ض
ك
ـ دیػ ریك آقٌ
ہَ یل راعٌ جؼ مللٍ
ع طٌء ْسھکل

ک یٌ مللٍ دمحم نَ ہَ نن شّبن

امٌـ ركش جٌور کٌ یل ٌٍُّ یق کَ آٌُ ہَ

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

2323

اً مللٍ فیض تیرا عٌـ ہَ خٌشً ضمٌنَ میك
ُ
ع طٌلق کَ ہیك رش نَ تہٌ تیرً ذصانَ میك
تیرا نن فیض اً مللٍ ہر اُؾ مؤمق نَ ٌٌُُ ہَ

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

َ کسـ ؼَ معٌػ کس رّ یٌ
خ طٌء کٌشكق کل بھٌ ا پئ
گبہگٌشك کَ رامق کل او یذكق ؼَ ہَ بھر رّ یٌ
َ اجًؼ نن مللٍ دمحم نَ قکھٌٌُ ہَ
ْسھ

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

ٓسالٍ خٌف ہَ تیري تیرا شّبن ٓساى ہَ
جل تیرا ہل گ یٌ رّ یٌ میك كم ب قذٓس كاى ہَ
ْچٌنَ شكض ىخشر ہمکل یل رّ یٌ میك آٌُ ہَ

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

2323

تیري شكطق ختیك میك یل ْچلٍ پنجتق کٍ ہَ
تیرً اجًؼ میك مللٍ صقت خٌم ضمق کٍ ہَ
تیرً سر ٓس یل ٌُكف راعیلق کٌ مللٍ خٌنن ہَ

ع طٌء مللٍ

م

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

كضـ کل خ یٌن جٌكراق کس رً

جذاٌُ رامق او یذ ہر مؤمق کٌ یل بھر رً
تیرً ضىیلب کٌ ہٌ كاس طو ْسي کل جذاٌُ ہَ

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

ؔ اُؾ ٌُچیز ّ یذم یل کسـ کس رً
میك ہلق فیركض
میرً رامق کل اً مللٍ يرارك ؼَ یل اب بھر رً
تیرً رش کٌ صؤالٍ للث کَ جٌلٍ نن آٌُ ہَ

*****

َ شب نَ ّ یٌٌُ ہَ
ْسھ

2323

ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

ُ ّ
جعة ِو ر ِ ٌْػضل ےھچ
ُ ّ
ھسازوں ٌا ٌحجو ےھچ

ِؾفازوں ٌا ٌُهػٍّو ےھچ
ديازوں ٌا ٌفقو ےھچ

ُ ّ
جصھاف اىسٍَ ان جاين

ال اثين

ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

جعة رسػَ ےھچ پُؼاين
ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

ْ
اجَ اٌص ىگ
خعَ يس ِ
" اان " ان ھص ٌواھص ىگ
ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

دمحم جَوي ؾورت ےھچ

دمحم جَوي خرضة ےھچ
ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

ٌفقو زو ٌفقو ےھچ
ےھچ يايل كسر
ُ
ِّ
جْؽ رً ٌُلكو ےھچ
ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

هشا ذكئة يس لاھص ىگ
ٌفقو ىگ ٌعيعو ےھچ
ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

دمحم جَوي ظریت ےھچ
ُ ّ
جصھاف اىسٍَ جيلك ےھچ
ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

2322

ْ

ھچو ٌوىل ا پ دايع اهلل

ْ
خلَيق اپ تُذ اهلل

ھج دًه ے هكػ ظحداف اهلل

جعة ِوراين ھَلك ےھچ

جو ھويئ زوفَق زو ثوےھج
ْ
جو ا نويئ كات ھن مسےھج

ِظوی ُخة ان ھن نيئ ظوےھج

ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ
ْ

ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

ھی ٌْهص ےھچ ےن جاھو ےھچ
ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

ُھتي نػئںی كات ا ھچويٹ

جْاكے تئریس گص رسيٹ
جضرگو يس ًٌٍَُّو ےھچ

ػاف ٌفقو ےھچ
جعة
ِ
ْ
يسك ا دًهھي تَلك ےھچ

فهص ٌؤٌَ ين ھص پو ےھچ

حمخذ ين ےھچ ھی رسيٹ
ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

جػيے خاظس ھی پو پو ےھچ
ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

2322

ْ
ِوص ےھچ اپ ين رمحد
ّ
رشؼ ِيضة ھص اؾ دكىد

ےلم ػٕ يس ھص اؾ ًٍِد
ْ
َ
َ
يماء ان اپ ظيعو ےھچ

ظسا ٌوىل
ْ
اپْا ٌوىل

مهُؼٕ ےھچ دياء ٌوىل
ُ
زھری ِو ثط زولك ےھچ

ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

رھو ابيق
نصـ

پص

ٌفقو ػٕ ٌفقو ےھچ

٭٭٭٭٭

ٌفقو زو ٌفقو ےھچ

ٌفقو زو ٌفقو ےھچ
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م
ک
ض
ی
ك
ع
َ ہی ك
ـ ہٌ کٌ کسـ ر ھئ
م
َ ہی ك
كضـ عہٌ کٌ کسـ ریکھئ

َ
ر یٌشكق کل ضٓس قذـ ریکھئ

ضىبت کَ بھمؿ اكش ش هقت کٍ کل یٌق

ع یٌّت کَ ملئٍ زچٌكت کَ رشٌُ

ہی ك

گل ہَ آفمٌق ٓس بھٌ جبت مگس ہف

َ ہی ك
ضمیك ٓس ہٌ ٌُغ اشـ ریکھئ

م طٌہر ك جٌم ك رسف سر ُل یذي

جل للگلق نَ ركش امٌهت میك ریکھٌ

ًُ خؾ کو اس ركش میك آح بھٌ ہف

َ ہی ك
كم مب ظر جذا کٍ كسف ریکھئ

نن دیػ ریك مللٍ کٍ ععهت کَ جللً

ن ظر آ شہَ ہیك ؽٹھٌ اہـ جؼ کل
ُ
َ ہی ك
اتہتك ک یٌ رکھٌنتك جل ہف ریکھئ

اطٌعت نن دیػ ہذي کٍ ہٌ کسٌُ

ہمٌشا عق یذم ہَ جل ہَ ہمٌشي

نغف کہو رٌُ حب کسٌ اير ٓس بھر

َ
یل آعٌض ٌُض ك نغف ریکھئ

ہَ آیکھمق نن خ یکٍ عذاكت کٌ ٓس رم

ہیك

2323

یل اس جلش ٕضیئٌ کٍ ٔس نن كجن ہَ

َ
ہَ ٌُّت قذـ ہف شم جؼ نن ا ٔس
ُ
َ
کو ہر اؽ قذـ ہف ابھٌنَ ؼَ تہل

َ ہی ك
كم مللٍ کٌ بقش قذـ ریکھئ

ہَ ق یلو ك کعبن نن مللٍ ہمٌشً

َ ہٌ رش نن زچذً
ْچٌۓ نن کیلق ا ُک

کو اس رش نن آکَ یل اہـ ٕصیرت

َ ہی ك
ٕضلش میك ٌُب ذسـ ریکھئ

َ مللٍ ہزاشكق ٓسس ُؾ
ختیك ا پئ

عزاراش ہر رـ نن کسٌُ رعٌ ہَ

َ ہیك
کو اف کَ دیب ہر جلػٌ ریکھئ

َ ہی ك
صماۓ عف ظو نن عف ریکھئ

*****
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م

م

كضـ عہٌ ٌُ كلٍ

كضـ عہٌ ٌُ كلٍ

ٌُ كلٍ

عيزرم نَ ل یٌ ٌُـ حب بھٌ تیرا

ؔ

ضىبت ہَ أسٌ تیري جٌق گصیك

ٌُ كلٍ

ِل اِ ْس ٌم َجلِ ْي
هلل ِ ّٰ ِ
ت َوا ِ
ا َ ْن َ
َم َبہ َی ْن َجلِ ْي
ک ُ ُّل َھ ٍّم َو غ ٍّ
َ عف ؼَ کسي كاس طو ہٌ تہتك
ىسھ

ًُ ل ٌضیبت یل ک یٌ چیز ہَ

لضٌء بھٌ تیرً ٌُـ ؼَ ہَ ُلٍ

بؔ

یلٌُ ہٌ بھٌ

طلب کل ابھٌ لٍ یل کھمى ہٌ بھٌ

یلاضش ع یٌّت کسـ لطػ کٍ

رش خٌم ریك ؼَ تہٌشیك جلٍ

ہَ مللٍ یل ن ظرم اخؾ پیلؿ

یل دبط پئٌ کٍ رعٌء کٌ زضلؿ

ع یٌق ْسي میك یلش پئٌ ك علٍ

خٌف واہلل خٌف علٍ

ا ھٌ ْدف او یذ

تیري

2323

تیرً رش نن حب ہف نَ زچذم ک یٌ

یل

ُ
ل
ُ
ا یس كاك ً

کہو کس جً

ُ
ؔيرُذك میك ا لیس ملعلف کَ

کھ
تیرً ٌُـ ؼَ ہیك ىشٌ ل یلٍ

َ
َ پئ
جلػٌ رس میك ہل تیري ك ٔس

َ مللٍ كٔسٌ کسیك
یل جیسٌ کہ

َ
نن جٌق  ،جٌق ّ یٌش کَ قٌُـ پئ

کسیك عرض كٔسٌ تہٌئٍ رلٍ

جہٌق کٌ نن ٓسكش شہَ ٌُ سركش

اُذ ُؾ الہٌ شہَ نن زضلش

رعٌلق کٍ نغهت میك رس خٌم کَ

ٔسـ رش ٔسـ مؤوتیك کٍ ُلٍ

نن مٌتف کسانَ ہیك دتیر کٌ

کو جللم رکھٌنَ ہیك دتیر کٌ
ً
ؔ
ک
ُؔ ع یٌٌُ حقیقت ھلٍ
یلق خٌکس

عہٌرت کَ خٌہذ ہیك دیػ الہذي

*****

م
م
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كضـ خٌم کٍ ن ظر کسـ ہل

كضـ خٌم کٍ ن ظر کسـ ہل

عًملق کل نن بھر کلئٍ بھٌ عف ہل

تیري جل اؽ ن ظر ہل ہف نن مللٍ

یل بھر کیلق کس ہمٌشي آُکي تف ہل

علف اكْچٌ تیري حب کٌ شہیگٌ

َ بھٌ عف ش ْج ك الف ہل
َ جیئ
مل

ہَ ضـ ضـ إٓکٌ دیبن اً مللٍ

اً آقٌ آة ہٌ شب کٌ ذسـ ہل

َ كہٌق ٓس
ْسھٌنتك ٓس ملؾ آ پئ

جہٌق دیػ الہذي ظو کَ قذـ ہل

ہل و یـ مٌُؾ ك يرجٌف ك ّ یلف

شكاق لٍ ؼَ تیرً جل بھٌ کلف ہل

شكاق لٍ ؼَ تیرً جل بھٌ کلف ہل

ذصاء میك بھر یل ٔس ٌُغ اشـ ہل

اكش ہًشر

قذش ہل  ،لضـ ہل عٌلٍ ھمف ہل

دمحم کو ہل

رلیر

2343

" ى قٌئٍ" جٌم ك رسف ہل

شہل ٌُقٍ خذا اً ؾیر ٓصراق

تیرا

ُ
ؔئٍ كصػ ا ٕکٌ
َگٌ ک یٌ قذا
لک ھ

لضٌُـ رس کَ قرآق میك شيف ہل

*****
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م
ض
ہ
ك
ن
ـ کٍ ظر کسـ جٌ تیك ہیك
م
كضـ کٍ ن ظر کسـ جٌہتیك ہیك
ُ
م
ض
ل
ك
ـ کٍ ا قت
َ ٔس ہمتك ظو
مل
ُ
ُ
ن
ُ
تہٌ غوتیك خٌشي القت میك ا کٍ

رعٌیلق ؼَ اُکٍ نغف جٌہتیك ہیك
نن کلٓس نن ٌُغ اشـ جٌہتیك ہیك
نن ہف مٌؿ ك ضش نن رشہف جٌہتیك ہیك
ُ
خذا جلو یٌ اخکل ہف جٌہتیك ہیك

َ یل یلظو گٌم ہَ
ٔسٌف قذـ ا ُک
ُ
ہنیشو ت و یٌ ہَ رُذاش إکٌ
ُ
لفٌ کسیك ہف  ،ن یٌقت کسیك ہف

سرػ سكالمتق ؼَ نن ہف جٌہتیك ہیك

رکھٌۓ نن مؤمق کل شب کلئٍ بھٌ عف

صما کسًُ کَ نن عف جٌہتیك ہیك

َ آپیگٌ رـ
اجـ آّ یگٍ ٍّ گل
ً
ب
بقی یٌ ہیك جھم ھتك جل کسنَ ہیك رعلً

اً مللٍ ش قٌعت شچف جٌہتیك ہیك
كم کسٌُ نن رعلت جیف جٌہتیك ہیك

كضـ کٍ رعلت م قذس ذسـ ہَ

نن رضمق کٌ اس میك ؽیف جٌہتیك ہیك

م
ض
ك
ـ
شہیك رشر ُؾ ٌُهجت ظو
م
كضـ کٍ مذحت کٍ یلفیؼ رً شب

تہٌ ٔس مئٌ شب ؼَ ہف جٌہتیك ہیك

م

کسیك رُذ ہف رـ ُذـ جٌہتیك ہیك

جٌمذ کَ للد ك قلف جٌہتیك ہیك
ننؔ

*****

2343

م
م كض م
ض
ض
ك
ك
ـ
ـ ہمٌشً
ـ
م
م كض م
ض
ض
ك
ك
ـ
ـ ہمٌشً
ـ
ک یٌ

ٌُـ

ٌٌُُ

ّ یٌشا

م

كضـ

م
ض
ك
ـ
مللٍ

م
ض
ك
ـ
ّ یٌشً

كشر ضٌُق ہَ ہمٌشً

م

كضـ

م
ض
ك
ـ
ک یٌ ٌُئٍ صلشت ّ یٌشي

م
ض
ك
َ یل ہلكً ت مہٌشً ـ
جل ر ی ک ھ

كضـ

قذا جلش ك امًؽ ٌُشً

م

كضـ

م
ہَ صمشن الیلش کٍ معئٌ كضـ

جذهت جلؼ ہَ سعٌش

م

كضـ

م

كضـ

ک یٌ ٌُئٍ ؾیرت جذاٌُ

م

م

كضـ

ک یٌ رُذنن اكش

م

كضـ

م
َ گزاشً كضـ
خکس تیرا کیس

ب قٌء طمؿ مللٍ کٍ ہلكً جہٌق لؿ

م
ُ
ض
ك
ـ
کسً نغمن ل یـ ہزاش

ک یٌ رسق ہَ اكش جمٌؿ
ک یٌ ہمکل

نن

جلب یلاضا

ؔ جلہر
قٌُذ

ارئٍ

جٌرـ

جذا ٌصطفٌ اكش آؿ کَ اكٓس

كقٌش

م
کٍ کسئٌ لگٌ رً ک یٌشً كضـ
ُ
م
كًیل کَ ٌُشش اٌُشً كضـ

*****

2342
م
كضـ ہمٌشً ہمتك جٌق ؼَ ّ یٌشً
م
كضـ ہمٌشً ہمتك جٌق ؼَ ّ یٌشً

ُ
ہیك ٓسہٌف ریك کَ شاح رىشً

ہَ ٌٍُّ طبب كلٍ ہَ جذا کَ

نن ہٌ جٌق ٔستك ہیك ٓسہٌف الہذي کَ

نن کیلق اف نن ذب جٌف ك مٌؿ ّ یٌشً
ُ
ُ
ُ
ُ
اراء ا کٍ لگئٌ ہَ اُذاض ٓسہٌق
خذا ا کٍ لگئٌ ہَ آكاض ٓسہٌق
رکھٌۓ ہمتك نن ٓسہٌئٍ ن طٌشً
ُ
ُ
ی
د
رکھٌئٍ رً اف میك ٓسہٌئٍ ر یٌہت
ن ظر آۓ اف میك فٌ جًلت
ُ
ُ
کلئٍ رؿ میك ٕضلٓس ا کٍ خ یٌشً
ہمتك سکس دتیر

حب نن ر یٌۓ

رستق کَ عف میك نن مٌتف کساۓ

کسً للؾ یلد ك علُـ نن خٌشً
رکھٌل

جلاب ٓسہٌئٍ

کٍ

نعتیر

ور ْخ

قٌطمن

کٍ کسك جلذ نغمیر

رعٌو ٓسہٌئٍ ہَ خٌبي ت مہٌشً
تف عٌلٍ قذش ہل تف عٌلٍ ٔسب ہل

پئٌ کَ ہل ٌٍُّ راعٌ شب ہل

اً طبب عضر کَ آیکھمق کَ ٌُشً

ُ
ل
خ
نن قلؾ ا ستق کَ فب طٌق ہل تف

2342

ُ
ل
خ
خ
نن ملؾ ا ستق کَ ل طٌف تف ہل

ٔسؾ اكش ًسؾ ؼَ ر یکل دبلاشً
مذّبن ت مق

کسًُء

کٍ

ضٌُشت

تیرً خٌبي کسنَ کٍ ٌُنتك سعٌرت

م قذش میك ٌُشي یل لکي رً ہمٌشً
رعٌء نن ہمٌشي

جمٌلٍ ك عٌُذ

جذا

کس فیلؿ

ب قٌء ٌُ ق یٌهت ہل مللٍ کٍ طمؿ

یلق ہٌ ٌُغ رعلت دبلاشً یکھٌشً
ُ
رسٌمٌ ضہیر اكش نن شاح ہیك جٌور
ك خٌکس
عزاراش
اكش ممیلف تیرً ّ یٌء جلاق ہیك خٌشً
*****
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مبت کسك ع یٌّت اؽ ن ظرم ٔس عسـ کٌ
مبت کسك ع یٌّت اؽ ن ظرم ٔس عسـ کٌ
جذهت میك اب شہَ نن مل هع کلئٍ کسـ کٌ
خٌقٍ ہمٌشً آقٌ تف جلذ کَ عہذ ہل
ٔسینخ ت مہٌشي جی یٌ نغف العزاء ع قـ کٌ
َ میك گق کَ آقٌ ہر رـ کسك ح قٌطت
ا پئ
ملضع تہتك شہیگٌ کلئٍ جلػ اكش كجـ کٌ
جٌکٍ

ت مہٌشا

ّ یذم

جٌؽ

ش قٌء

لگٌلق

ؔ
چ
َ اب کیلق کلئٍ کٌـ ہَ ک ـ کٌ
آیکھمق ا پئ
ؔ
گ
لسكو خٌم ریك میك ہَ ٌُضگٍ اضؿ کٍ
ؔ

يرجھٌۓ نن تہتك کٍ جیسٌ ہَ جٌؿ گـ کٌ
دیبن خٌم ریك ہَ ہر علف کٌ ذصانن
ح
ی
ع
خ
ق
كاشج ہَ نن فٌ مللٍ لٍ کَ ـ کٌ

2343

راٌُش ہَ زشٌ ہَ نن دیػ ریق مللٍ
َ جلاب مللٍ مؤمق کَ ہر امـ کٌ
ْخس
نن صکـ خٌم ریك میك اصکٌؿ پنجتق ہَ

کلئٍ ى کَ یل ّ یٌۓ مللٍ کَ ہف صکـ کٌ

ًضکـ میك گس ٕکٌشكق مللٍ یل ہل ک قٌّت
ک یٌ جلب ہَ نن شـبن مللٍ ؼَ میرً رؿ کٌ
نن رذت ٔسبن کس کَ مللٍ عرض گزاشكق
بھٌمل ت مہتك ہل جٌمظ نن ر یق کَ فمـ کٌ
اجًص کٍ ّ یٌء ٓس مللٍ کٍ مذد

کہ یٌ

ىخ یٌح ہف تہتك ہَ خٌعر کٌ کلئٍَؔکـ کٌ
ٌُقٍ شہل اً مللٍ ّ یذء کٍ نن رعٌء ہَ

ؔ

ّؔمو تیري ب قٌء ؼَ مللٍ ب قٌء ہَ کـ کٌ
س

2343

كٌرؼ ہَ اُؾ ارئٍ جٌرـ ن ظر کٌ طٌلٍ
ؔ

َؔ

نن آح کٌ سچیرم اكش ىيراء ہَ کـ کٌ
آؿ پئٌ نن ہر رـ كللات راكشي ہَ
كعلٍ حق یذ دیػ  ،ہَ كاك نن ككـ کٌ
٭٭٭٭٭
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َ
ْسھ

مللٍ
َ
ْسھ

مللٍ
آقٌ

ّ یٌ للق
ًُ

تیري

للق

ّ یٌ للق
ْسي ؼَ ہٌ رؿ لگٌ للق
قرش نتق ْسھٌ

للق

قذػٌ

جمٌؿ

تیرا

ُکلّی

شئٍ

جًؿ

تیرا

جٌق ْسي نن ٔس لٹھٌ للق

ُبز

ت مق عضر

تیرا

ُبز

ُبز

اير

تیرا

تیري نغف خذا للق

زَلک

ہَ

ہَ

عذؿ

ّ یییلا یل

کمٌؿ

لطػ ٌضر

اُذاعٌ یل

ز َ َلک

تیرا

تیرا

َ قلؾ ہَ
تیرً لیئ

جذهت خذا ْچٌ للق

فیض جذا کٌ ٌضذش

اكش

پنجتق کٌ م ظہر

طبب ضمٌق کٌ مب ظر

ٓسرم سشا

ابھٌ للق

2343

ٔسیبن

دمحمي

ہَ

ٕضلٓس

پیلٓس

آصري

ہَ

َ ٔسٌللق
رؿ میك ْسھ

ٓسہٌف ریك ك

طٌہر

ٌُلکـ ہیك ْسي ؼَ طٌہر

َ م طٌہر
ہیك ّت پئ

زچذً میك سر جھکٌ للق

میك

ضُذگٍ میك

بز خکس

ّ یذگٍ

اكش حب کٍ عمذگٍ میك
ہل طمؿ عير

تیري

اجمذي

ٌُ عضر
کعبن
ٌُ

َ
ْسھ
ر شر

ہَ

ّ یٌ للق
سکس

تیري

اكش خٌف ك قذش تیري

شب ؼَ تہٌ مئٌ للق

میك

اكش آفمٌق ضمیك میك

ہَ ع یذ مؤوتیك میك

نن ع یذ میك و یٌ للق

و یًر خٌم ریك

2333

کمیر

ُ
ہَ خکس ؼَ ضٌُق ٓس

جذهت ْچٌ کَ رش ٓس

مللٍ تیري رعٌ للق

ع یذ

ؔئٍ
یمٌ

*****

2333

مللٍ ت مہٌشً جہرً کٍ حب رُذ ہلئٍ ہَ
مللٍ ت مہٌشً جہرً کٍ حب رُذ ہلئٍ ہَ
ایمٌف کٍ قللب میك ْچذُذ ہلئٍ ہَ
بقش قذكـ ٌُؽ نن جل یٌ ہَ کٌشكاق
شام ْچٌت ٓس تیري ب قل یذ ہلئٍ ہَ
طٌعت ت مہٌشي سرط ہَ حب شصمؿ میك
کٌمـ تیرً كجلر نن یلخ یذ ہلئٍ ہَ
ؾیرت رستق کٍ تیري صلشت میك ضُذم ہَ
اكش ہر جگو ٓصُذ کٍ ٓسرُذ ہلئٍ ہَ
ہرگص نن تیرً اير کٍ عص یٌئٍ ہف ؼَ ہل
زشٌ ىجییلق میك نن ٌُک یذ ہلئٍ ہَ
مٌتف کسً رستق کٌ آ ٔسمق ٕکٌؿ کَ
ُ
جٌكـ اػٌ کل مللٍ کٍ ٌُّ یذ ہلئٍ ہَ

2333

مللٍ ت مہٌشا جٌُذ خٌ جللم ہل کٍ طللع
ریکھتك ہمٌشً عہر میك کٍ ع یذ ہلئٍ ہَ
مللٍ کٌ ہٌبي جلـ للق  ،دج کٌ یلاب للق

ُ
ہر اؽ کَ رؿ میك ٔس تہٌ او یذ ہلئٍ ہَ

طمؿ ب قٌء ہل ٓسھٌف ریق مللٍ کٍ ٌُهجت
طمؿ ب قٌء ہل دیػ ریك مللٍ کٍ ٌُ هجت
اپئٌ یل ہر رعٌء کٍ نن ت مہ یذ ہلئٍ ہَ
مذد ٓسھٌف ریق ؼَ رش اكـ ؔ
ساکسم
ؔم
عٌلٍ قذش کٍ مذد ؼَ رش اكـ ساکس
جٌلؼ رك جہٌف کٍ ْدو یذ ہلئٍ ہَ
*****

2332

َ ہف
مللٍ ؼَ عق یذت کٌ اظہٌش کس ّ یگ
َ ہف
مللٍ ؼَ عق یذت کٌ اظہٌش کس ّ یگ
راعٌ نن ہمٌشا ہَ اقراش

َ ہف
کس ّ ی گ

یل ق یلو ك کعبن ہَ یل مٌلؾ ك مللٍ ہَ
یل لیػ تیري ک یٌ ہل یل اعلٍ ك اكلٍ ہَ
َ ہف
زچذً تیري جلکھٹ نن صم ٌُش کس ّ یگ
آقٌ نن ہمٌشا ہَ

َ ہف
اقراش کس ّ یگ

م
ض
ك
ـ ہَ
ٓسہٌئٍ لضٌُـ ؼَ ىدضلص
م
ى شٍّ دمحم کٌ میضلص كضـ ہَ
َ ہف
نن ى کَ ٕضلش میك رُذاش کس ّ یگ
آقٌ نن ہمٌشا ہَ

َ ہف
اقراش کس ّ یگ

2332

ملىٌُ

م

كضـ کٍ ہر لىرن اطٌعت ؼَ

اُکٍ ہٌ ضىبت ؼَ  ،اُکٍ ہٌ كىّت ؼَ
َ ہف
اس قلب کل اس جٌق کل سر خٌش کس ّ یگ
آقٌ نن ہمٌشا ہَ

َ ہف
اقراش کس ّ یگ

َ جل جٌرـ كم راعٌ کٌ کسً رعلي
کـ ُؾ بھ
ُ
ُ
ا کٍ یل كم رعلت ہَ د ت طٌف کٌ تہکٌكا
ُ
َ ہف
اس و یکس رعلت کٌ ا ٕکٌش کس ّ یگ
آقٌ نن ہمٌشا ہَ

َ ہف
اقراش کس ّ یگ

نن عہذ عزاراش آح کسنَ ہیك اً دیػ ریك
َ کٹھٌ بھٌ تہتك
رامق تیرا ہٌبھمق ؼَ جھمص ّ یگ
َ ہف
اف جٌیلق کل قرٌُق اً سرکٌش کس ّ یگ
آقٌ نن ہمٌشا ہَ

َ ہف
اقراش کس ّ یگ

*****
*****

2334

مللٍ عٌلٍ قذش ہل ٕگٌم
مللٍ عٌلٍ قذش ہل ٕگٌم

کسـ

کسـ

ىل ٔشربػ اب یل اً قذػٌ ؽیف

َ
اُؾ مذت ہلئٍ رؿ کٌ اشمٌق لیئ

َ
رسف ٓس تف میك ہیك آشضك کَ ر پئ

سرػ ؼَ اب کسك اپب طٌش جیف

ىل ٔشربػ اب یل اً قذػٌ ؽیف

عرض اہـ کساجٌ کٍ مللٍ دبل

عشرن کٍ نن نغهت ؼَ رامق بھرك

َ ہف
آة کٍ شام میك جٌق ّ یٌش ّ یگ

ىل ٔشربػ اب یل اً قذػٌ ؽیف

َ
ىکھمق ارسٌف ٓسہٌف ریك نَ کیئ

ُ
َ
سر جھکٌنتك ہیك اف کٌ كر یلو لیئ

و یـ ٓسہٌف ریك ہل ع طٌء کسـ

ىل ٔشربػ اب یل اً قذػٌ ؽیف

ْخش رّ یٌ اً مللٍ رسیئٌ ن ظر

ٌُ رسی یٌ

َ خٌـ ك زحر
ٕکٌش ّ یگ

ہلكً مٌتف ّ یٌ ہل رستق کٌ عف

ىل ٔشربػ اب یل اً قذػٌ ؽیف

2333

تہر یلد ك علُـ ظو کسًُ

ٌُ اُذ تف خًهت شہل اً عہٌ

ظو کَ عف کَ صما نن کلئٍ ہل الف

ىل ٔشربػ اب یل اً قذػٌ ؽیف

َ ہف خکس میك
آٔسملق کل تہٌِی یگ

َ ت مہتك
نعرم آم ؼَ جلش کس ّ یگ

ؔلٍ كذا ٌُ رسی یٌ تہف
رً جمٌ

ىل ٔشربػ اب یل اً قذػٌ ؽیف

*****

2333

م
ض
ك
ـ ہل ت ف
مللٍ دمحم ہل تف کو مللٍ

یمٌٌُق ٓسالَ رعٌیلق میك مو یٌض

دمحم کَ ہًشر  ،دمحم

کَ ہيراض

آكاض

ٓسہٌف ریك ٌُلکـ ہل تف مللٍ دمحم ہل تف

ُ
ت
ا ہتك کٍ ارانتك رلل میك فمٌنتك

نن ہف بھمؿ ٌُنتك نن بھملَ بھمىۓ

كہٌ ہَ خًمٌ لَ جلشیك ًُنتك

كم یلشائٍ ہیکـ ہل تف  ،مللٍ دمحم ہل تف

دمحم کٍ ٓسہٌق  ،ہل ریق کَ خل طٌق
ُ
اتہتك کَ ہل ہًسٌق ٓ ،سالٍ ہر اؽ خٌق

یگہ یٌق  ،ىچٌمظ

قرآف میزؿ ہل تف  ،مللٍ دمحم ہل تف

اضؿ کٍ کلٍ تف جذا کَ كلٍ تف

ہَ مذعٌ ملعلف  ،جؼ کَ رھئٌ تف

رکھٌنَ ہل ہر آف  ،خٌف علٍ تف

كہٌ دیػ لی قـ ہل تف  ،مللٍ دمحم ہل تف

ہَ عہزاریك ّ یٌشً  ،ہر اُؾ ت مہٌشً

ُ
ب
ک
َ ذصارً ھٌ آی ھمق کَ ٌُشً
اكش ا ُک

دمحم کَ اعچٌض ؼَ آنتك خٌشً

كم جًؿ ًضکـ ہل تف  ،مللٍ دمحم ہل تف

ہَ ٓسہٌئٍ اُذاض ٓ ،سہٌئٍ

ہمٌشً

ایمٌق

2333
م
اً مللٍ كضـ شہل خٌر ك آٌُر
ُ
ؔ کٌ ہَ ضار
ٕگٌم کسـ تیري ضھیر

خًهت خًهت خذا اكش رؿ خٌر
م
کو مللٍ كضـ ہل تف  ،مللٍ دمحم ہل تف

٭٭٭٭٭

2333

م
ض
ك
ـ کٍ شب طمؿ ب قٌء کسٌُ
ملىٌُ

ملىٌُ

م

كضـ کٍ شب طمؿ ب قٌء کسٌُ
ہر

آف ضىیل

کٍ مقیلؿ رعٌء کسٌُ

ٓسہٌف ریك مللٍ کٍ نن آُکي کَ ہیك ٌُشً
شكطق نن ر یٌشً ؼَ رعلت میك ن یٌء کسٌُ
ہَ راعٌ خ یذش یل ک یٌ ٔس میك تہتك تیرً
ُـ بھر میك میري ًضکـ اً مللٍ کسٌء کسٌُ
ہل تیري ن ظر رس ٓس ک یکس کل گلہر کس رً
ن ظركق میك شہلق تیرً شّبن نن ع طٌء کسٌُ
كذقَ کل تیرً مللٍ گس جٌف کسیك قرٌُق
ممکق ہٌ تہتك بھر بھٌ جؼ تیرا اراء کسٌُ
نَ چتق ہَ رؿ میرا رُذاش کٌ طٌلٍ ہلق
تیري رُذ ؼَ اً آقٌ نن يرض ش قٌء کسٌُ

2333

ل
ل
ى
ی
َ ہیك كر لو ہف
تیرً فیض کَ مل کٌ یئ
ب قذٓس میك خُل ّتُ کٌ آشضاؼ لکھٌ کسٌُ
ملللر قذش كالَ و یًر

و یٌشؽ ہل

هٹ جٌۓ تیرً اعذاء یل مللٍ خ یٌ کسٌُ
شچهت کَ قردبلق ؼَ نَ خٌخ طو کہو ركٕگٌ

ُ
جلملق جل قذـ ظو کَ اس كقت ق یٌ کسٌُ

ُ
گس یل جل خلیقو القت ؼَ تہتك كاوػ
ُ
ُ
اً کلؾ اتہتك ہر ـ زچذً ہٌ ک یٌ کسٌُ
*****

2333

مؤمیلق شكض ك خٌـ ك زحر مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك

 .1مؤمیلق شكض ك خٌـ ك زحر مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
َ جہرً نن کس کَ ن ظر مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
ا ُک
َ
َ میك کی یٌ ّ یٌشا لگ
َ  ،دیئ
 .2مللٍ مللٍ کٌ نعرم لگ

َ ًشركش قلب ك جگس مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
ہل ُگ
ُ
َ ٌُـ ؼَ ہل اّ یذاء  ،اس عمـ کٍ ہل چیر اپبہٌء
 .3ا ُ ک
ہلگٌ آخٌف ًضکـ اير  ،مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك

َ ج ھ یٌ
َ رامق میك لی یگ
 .4دیپ کٍ طرد ؼَ نن عہٌ  ،ا پئ

َ ہمکل گلہر  ،مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
نن ّ یٌ ر ّ یگ

 .5إکٌ نعلُز ع قذم کسٌء  ،اكش رعٌء اُکٍ کلٍ ش قٌء
ُ
جٌل تف نن ارھر اكش ارھر  ،مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك

ؔ
ُُُّؔ

2333

َ
 .6رش نن امًؽ زچذً کسیك ٌُ ،رخٌہل کَ سر بھٌ جھک
نن یل مللٍ ہَ عٌلٍ قذش  ،مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك

ُ
گ
عم
 .7كم ہٌ اخللب كم ق یگلق  ،ہر ارا ہر ـ ہل تہل

ہَ ُذش کٍ و یـ ہٌ ٔشر  ،مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
 .8رـ ٓصع عہٌشا نن ہٌ  ،رشر میك بھٌ عہٌشا نن ہٌ

َ ہمٌشي چیر  ،مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
نن شکھی یگ
ب
َ ھسف
َ جل ہف  ،رؿ رضمق یل ہل ُگ
 .9مللٍ مللٍ کہی یگ
قرنه قرنه عہر نن عہر  ،مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
َ مللٍ کَ ارسٌف گق
عزاراش ٔس شات رف  ،ا پئ
 .11یل ؔ
َ خٌۓ میك خٌشي عير  ،مللٍ مللٍ ٕکٌشا کسك
ا ُک
*****

2332

میري ٔسینخ شكضانن ہَ دیػ الذیق ملىٌُ

میري ٔسینخ شكضانن ہَ دیػ الذیق ملىٌُ
میرا یل آب اكش رانن ہَ دیػ الذیق ملىٌُ
گذا ہلق تیرً رش کٌ جل بھٌ مٌُگل ْسي ؼَ ہٌ مٌُگل
زشٌ جٌتف ؼَ ٓشه کس ہَ اً مللٍ تیرا کٌخٌنن
میك ٔسبن لٍ ہلق اً مللٍ ًُ رً جٌـ کلٓس کٌ
یل ہَ خٌقٍء کلٓس بھر رً میرا جٌلٍ پتمٌنن
ور ْخ قٌطمن نغمیر ہلق مللٍ تیرً ہٌبھمق
کسً اہلل ْسھکل اس سرػ ؼَ جٌص ملىٌُ
َ میك
عف دتیر کَ ر یذا ىحرـ کَ مہیئ
ْسھٌ رّ یٌ ہَ قرش عف زچٌٌُ ہَ عزاجٌنن

ُ
طیبب رہر بھٌ ہَ سر ُگل مللٍ تیرً آگَ

خکلق اس رش نن مل یٌ ہَ تیرا رش ہَ ش قٌءجٌنن

2332

ن ظر گس تیري ہل جٌنَ میري كسهت دبلش جٌنَ
ارب کَ خٌبي ىٌُ ہلق عق یذن کٌ نن ن ظراٌُ
ؔ ارئٍ ع یذ یل مٌلؾ ك مللٍ ہَ
میك ہلق فیركض
ع طٌء تیري

کسیمٌنن  ،ن ظر

*****

تیري شجتمٌنن

2334

میرً سرکٌش تیري ًُ للق
میرً سرکٌش تیري ًُ للق

كذ قَ ہلنَ کل

كذقَ ہل ہل کَ اً میرً مللٍ

ٔس قذائٍ کَ اشمٌق ٕکٌللق

ضىسي کس

تیري زضرت میك زچذم ْچٌللق

رُکي طبب کٍ صلشت

متیرم

ّ یٌشي ٕضلٓس رؿ میك فمٌ للق

میملق

مللٍ

ملپیلق کل ل یٌللق

ہَ

تیرً

م قٌـ

الہٌ

و یًر

مذد کَ

ذب کل یال

للق

تیرً رسق ك جمٌؿ کٌ ر یذا

یق کَ عسؽ میك رؿ کل لگٌ للق

آیکھمق کٌ سرمو ّ یٌنَ

کل اً مللٍ تیري جٌؽ ٌُ للق

جہٌق تیرا قذـ ہل اً مللٍ

كہٌق آیکھمق کَ قرش ْسھٌ للق

اكش

تیرا

ٌُئٍ

ملیگٌ

نن

خٌشا عٌلف

ہرگص

ا گس جھٌف زاللق

دیػ ریك اكش دمحم کَ ّ یٌشً

خٌہزاركق کل جٌق میك ٔسٌ للق

کٌ جلئٍ

کھٌؿ کٍ نن قذـ میك تہ یٌ للق

كلللو

ؔئٍ
ہَ یمٌ

*****

2333

َ ہی ك
میرً مللٍ یل ضمٌنَ کٍ قکس ش کھئ
َ ہی ك
میرً مللٍ یل ضمٌنَ کٍ قکس ش کھئ
َ ہی ك
ہٌق مگس ہف نن كم ىدضلص ن ظر ش کھئ
ہمکل جٌكـ ہَ تیرً رش ؼَ ع طٌء ق یـ صؤاؿ
َ ہی ك
جٌختیك رؿ کٍ عہٌ جلب چیر ش کھئ
ًسکسانَ ہلۓ رّ یٌ ہَ اتہتك کٌ ردبلش
َ ہی ك
اكش ع طٌء اپئٌ نن مٌّ یذ م ظر ش کھئ
کلف شکھ یٌ ہَ عًملق کل ٔسٌ کس رؿ میك
َ ہیك
نن وركشي بھٌ تہتك خٌم مگس ش کھئ

ُ
اخکل ٔشربػ میك مل یٌ ہَ خ طٌب جبت

َ ہی ك
خٌم دیػ الہذي ٔشربػ جذھر ش کھئ
تیري جذهت تیري طٌعت تیري ن یٌقت ہل جہٌق
َ ہی ك
َ اشمٌف میك ہف أسٌ ہٌ گھر ش کھئ
ا پئ

2333

خ یکل

رُذاش

دمحم

کٍ طلب

ہل

آل

َ ہی ك
خٌم دیػ الہذي ٔشربػ ارھر ش کھئ
رس نَ إکٌش ک یٌ ٕص کٌ تیري اً سركش

َ ہی ك
اپئٌ ب قذٓس میك كم ٌُش شفر ش کھئ

ىکھم زچذً کسً ٓس رؿ میك نن ہل تیري كىء
َ ہی ك
جلر ہٌ كم ٌُمو اعمٌؿ شفر ش کھئ
كم رعلًراش یل اپیل کٌ بھٌ ہلا نن کٹھٌ
َ ہی ك
اس ؼَ تہیر یل نن اجًؼ رگس ش کھئ
ُ
ًضکلتك آئٍ ہیك ًضکـ میك اتہتك ّ یذك ؼَ
َ ہیك
لٍ نن ٔسینخ جل تیري خٌـ ك زحر ش کھئ
َ اً سركش
عير لؿ جٌۓ ہمٌشي بھٌ ْسھ
َ ہی ك
صمؼ نن ہف یل ْچٌ مٌم ك مہر ش کھئ

2333

ُُؔ
َ كہٌ شكض رشر اً خٌکس
سر ُل یذ ہل ُگ

َ ہیك
َ قذملق میك ٕصیرت ؼَ جل سر ش کھئ
ا ُک
*****

از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2333

َ
اؽ ن ظر اؽ ن ظر اؽ ن ظر جٌ ہیئ
َ
اؽ ن ظر اؽ ن ظر اؽ ن ظر جٌ ہیئ
َ
میرً مللٍ تیري اؽ ن ظر جٌ ہیئ
حب بھٌ جٌہَ نن رُذاش کسلَ تیرا
َ
اف ٕگٌہلق میك أسٌ ہیر جٌ ہیئ
اؽ ن ظر ؼَ تیري ہف نَ ٌٌُُ م قٌـ
آح خٌہلق کٍ صػ میك کھڑًہیك عًـ
ہف نن شہئٌ ہیك حب تیري ن ظریك مذاـ
َ
بھر بھً کیلق ہمتك مٌؿ ك ضش جٌ ہیئ

ُ
ک
ہف خذا تیري رھق میك ہٌ ھمنَ شہیك
لٍ ہمٌشً

َ
و لط ٌُـ تیرا جئ

ذب مہکئٌ شہَ تیرً ہٌ جلاب ؼَ
رُذ ؼَ

ہل

تیري

َ
زحر جٌ ہیئ

2333

شہتمٌو

اہـ

كىء

َ
لیئ

کَ

َ
رعلت جؼ کٍ خٌف ك ب قٌء کَ لیئ
ہَ نن ىضـ ٓسہٌف ریك ظو کَ نعذ
ُ
َ
اف کَ جیسٌ ہٌ عٌلٍ قذش جٌ ہیئ
َ ہیك تیري فحر
ہف ش قٌعت نن ش کھئ
ْخسماپیگٌ یل

ہٌ

ظو

ْحر

ك ٓس

ن
رس طرد ہف نن شکھ یٌ ہَ یٹھٌ ن ظر
ٌُ جذا نن
سرجذیك

ن ظر

عير

بھر

َ
ج ٌ ہیئ

َ
شكؽ نن ٌُّ یگٍ بھر ىسھ

َ
َ جلر نن جلر ہٌ ضهٹ جٌِی یگ
قٌ كل
ت
میك ر یٌئٍ ہنح جٌلكق رش نن تیرً
َ
َ اً عہٌ ىسھکل ٓس جٌ ہیئ
اس ل ی ئ

2333

نن ب قٌضن ء ایمٌف بھٌ خٌف بھٌ
َ شب نعٌلٍ ؼَ مٌٕگٌ تہٌ
اس ل ی ئ
تیرً قذمل نَ جھؾ کو جل زچذن کسً
َ
َ کٌُذھلق نن ىسھکل كم سر جٌ ہیئ
ا پئ
قٌطمن
اكش

کٍ
كہٌق

خٌرمٌق یل

ور ْ خ
صمش

جلذ
مٌتف

اً كٌحب

نغمیر ہل
د تیر

ہل

یلفیر ہل

َ
کسي نن رً اً جذا نن مگس جٌ ہیئ
میرً گھر میك بھٌ ہل ن یٌفیلق کٍ تہٌء
َُؔل ّ
ؔ
س
ْ
َ لَ کَ آلق عہٌ
کس فٌ ھ
ىکھم جٌیل ؼَ ہل جٌلق ْسي نن قذا
نن ہٌ خٌکس کل
*****

َ
ضار شفر جٌ ہیئ

2333
میرً مللٍ

کٍ

و یًر آئٍ

و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ

میرً مللٍ

کٍ

و یًر آئٍ

جلػٌ کٌ نن ىئٍ

ركیلق عٌلف جلػٌ میك مگق آح ہیك

اؽ ر یذٔسٌ

عرش اكش قرش گنرن رہق آح ہیك

عرش ٓس رھلـ ہَ رسق ہَ ع یذ ہَ

جللم و قرش بھٌ قٌُـ رُذ ہَ

كہٌق ٓسہٌف ریك آف اكش ٌُف ؼَ

تہٌق دیػ الہذي جللم گس خٌف ؼَ

میزلتك ہیك تہٌق اكح ك معراح کٍ
ُ
یلش کَ سرپیلق کٍ ّ یٌلٍ ارھر

جلش ٕضیئٌ تہٌق ْجت اكش ٌُح کٍ

ُؔ
ُُُْؔ
ُؔ

َ ٓسش ٓس
يف يف یلش کَ زج گئ
آفمٌیلق

نَ

جلر یٌق

و یٌئٍ

ُّؔ
صمنَ جٌُذي کَ خکلق کٍ بھٌلٍ ارھر
ُ َُؔ
جٌُذ ٌُشً آس آۓ ہیك قرش ٓس
شكؽئٌ

ؼَ

ضمیك

حگٌگٌئٍ
و یًر آئٍ

و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ

میرً مللٍ

ُ
ہَ كہٌق جلش رعٌت اكشخٌشً امٌـ

اكش تہٌق ٓس ًشرت میك ىکھم عًـ

ہَ كہٌق يرخ یٌ يرخ یٌ کٍ ُذاء

ُؔ و یٌشؽ تہٌق ٓس كذاء
اكش و یٌشؽ

ہر طرػ ہَ قلؾ ٓس جلػٌ کٌ فمٌ

ع ظر اكسٌق ہلا جلدبللق ؼَ جہٌق

کٍ

2332
كہٌق ٕکلٍ ہَ ٌُشات اؽ یلش کٍ

اكش تہٌق شكؽئٌ جللم و طمش کٍ

كہٌق جلشكق نَ یلخٌؽ تہئٌ پئٌ
ُ
َ
ذب ارھر ضٓس لٍ گ یگ یٌنَ لگ

تہٌق زج ر ھج کَ آۓ قررتیك کتیك
َ
جھمـ کس ذب ارھر ًسکسانَ لگ

گبت گٌئٍ ہَ خٌشي جذائٍ

ركیلق مللٍ کل رً کس ُراھئٌ

و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ

میرً مللٍ

و یًر آئٍ

ٌُر آٌُ ہَ بھر كم ضمٌنن ہمتك

ركیلق مللٍ کٌ اؽ خٌبي آٌُ ہمتك

َ
ْجت ٓس جٌُذ صمشح کل ہف ریکھئ

جللم و یلش ك جٌم ك رسف

َ
ریکھئ

َ ہیك جھركکَ ؼَ ٌُركق کَ حب
جھٌ یکئ

َ ہیك کو کٌش أسٌ ہل خک یٌ اب
صم جئ

کٍ

س
کل ٔ لیف ك زچذم ْچٌ

اً ٔسیف ن یٌء نن ارب ہل کَ جٌ

ظو

عرض کس ركیل ہٌبھمق کل یل جلص کس

َ جھمص کس
ہمکل مللٍ کہٌق جـ ر پئ

ُ
اف ؼَ کہ یٌ تہت ٌُر آنَ ہیك كم
ُ
اف کٍ صلشت ن ظر میك فمٌئٍ
ُ
َ ارسٌف ارسٌف ارسٌف ہیك
ا ُک
آح بھٌ کس شہَ ہیك رعٌنتك كہٌق

دمحم

اُؾ ُـ بھٌ تہتك بھملَ جٌنَ ہیك كم

ُ
ت
رؿ میك ٌُریك ا ہتك کٍ ٔسٌئٍ

َ رؿ ٔستمٌف ہیك
ہف نن کسي کس خک
َ چتق ك شاحت تہٌق
ٌُکو ہمکل مل

2332

ج
ق
ل
عرش کٍ میلق میك كم خٌنن گق
ُ
ہف ش قٌعت کَ اف ؼَ طلیگٌش ہیك

شك شہَ ہیك ُذـ ٓس خ طٌكاش ہیك

َ كم
ذب گ یٌہل کٍ معٌقٍ رىِی یگ

َ كم
َ كم اكش ذشھٌِی یگ
ٔس جھمصاِی یگ

َ سزا
َ ہلنَ نن ر ّ یگ
كم ْچٌ لی یگ

َ كم اپئٌ شكض ذصاء
ىح شکي لی یگ
ُ
اف کل عٌسر ؼَ ہَ آر یٌئٍ

و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ

میرً مللٍ

و یًر آئٍ

خٌبي ہَ رسق و یًر دیػ الہذي

کیلق نن گلذـبن و تہیبت ہل اراء

َ ٔشربػ ىنَ ہیك نن
رشو یٌق ا پئ

َ ہیك نن
اكش گسام خٌؿ اپئٌ مٌ پئ

شام میك اُکٍ ُلکتك ْسھٌ لتك جلل

َ اف ٓس ل یٌ لتك جلل
جٌف ك رؿ ا پئ

ٌُس جل کسي بھٌ ہیك اف ٓس ْسھٌكش کسیك

اكش رعٌلق ؼَ مللٍ کٍ رامق بھریك

جل رعٌء اف کٍ بھمصي ػٌ مـ جٌّ یگٍ

ریق ك رّ یٌ ہمٌشي یل کھـ جٌّ یگٍ

َ
اف کَ جیسٌ نن مللٍ کہتك ٌُِی یگ

َ
گس رٌُ لَ کَ بھٌ زھلُرنَ جٌِی یگ

َ ارسٌق ہیك بھٌئٍ
کلم ؼَ ا ُک

اپئٌ جذهت یل

َ کَ شائٍ
جیس

و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ

میرً مللٍ

َ نن كم جؿ ھسٌئٍ
اكش ہلنَ ر ّ یگ

ْخسمانَ کٍ ُذتیر میك ہیك مگق

کٍ

کٍ

و یًر آئٍ

2334
َ
اف کل اہلل یلق ہٌ خًهت ش کھ

َ
َ ٌُ ق یٌهت ش کھ
ٌُ ح قٌطت ش کھ

ّ یذشذت اكش جلش نن شہیك رـ نن رـ
ُ
ی
عزـ جل اف کَ ہیك اُکٍ کو یـ ہل

کٌو یٌئٍ خذا اف کَ جلمَ قذـ
َ جلدبلق میك ّ یذُـ ہل
خٌشً عف ا ُک

فیض اف ؼَ ضمٌنن نن ٌٌُُ شہَ

َ جؿ حگٌگٌٌُ شہَ
یلش ؼَ ا ُک

َ جذهت گزشكق کٍ فہرذت میك
ا ُک

ؔجُق کَ نن ہف عًملق کل خٌمـ کسیك

َ
َ قذملق میك ہف کل بھکٌٌُ مل
ا ُک
ض
َ ہف ذب قذائٍ
یل نن ىسھی یگ

َ
مل
آر یٌنن

ہف

و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ

میرً مللٍ

آذسي خٌٔس حب یق ؼَ ہلگٌ جذا

ُ
حب دیػ الہذي
کٌـ آّ یگٍ ٍُّؔ

اكش رعٌء کٌـ دتیر

اكح

ب قذٓس

کل

عًملق نَ معراح
کٍ

ٌُئٍ

و یًر آئٍ

آّ یگٍ

ُؔ
حب کٍ یلُذیك ّ یؾ جٌِی یگٍ
آُکي ؼَ

َ
َ خٌ مئ
آِی یگ

َ
َ عًملق کٌ كم بھٌ مئ
ہٌبي ا پئ

کٍ

آقٌ ٓسہٌف ریك
ُ
َ
َ نن عٌلٍ قذش آِی یگ
خٌبي ا ُک

پنجتق اكش

َ دییلق میك مٌتف کٌ اؽ راغ ہَ
ا ُک

اكش رللق میك ضىبت کٌ اؽ ٌُغ ہَ

کیلق نن یلد ك علُـ اپئٌ ہل ضُذگٍ

اكش مذد ك ّ یٌء اپئٌ ہل ّ یذگٍ

امٌملق

کل

َ
ّ یًِی یگ

2333
ؔمٌ
اً رسٌ

نن مذد

سرائٍ

و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ و یٌشؽ مہ یٌ

اّ یٌ

سرمٌٌُ

میرً مللٍ

*****

ہَ
کٍ

اكش

کمٌئٍ

و یًر آئٍ

2333

م
ض
ك
ـ کٍ ٌُشي ؼَ ہَ عزت سعٌرت ہمٌشي
میرً مللٍ
ُ
ّ یذگٍ تیري حب ؼَ ہَ مقیلؿ  ،كٌػ کسنَ ہل ہر بھمؿ کٍ رھلؿ
ُ
خ
جل نن مٌٌُ تیري ٌُت مللٍ  ،ہل جہیف ا کٍ

جلاشي

م
ُ
ی
ض
ل
ل
ك
ـ  ،ہَ قذاء تیري ذق نن ـ
ہَ زچٌكت کٌ رشٌُ
ہلئٍ ہَ تیرً لٍ ؼَ اً مللٍ جٌش اتہٌش جبت کٍ جٌشي
ہمکل ارسٌف

کسٌُ

قکھٌٌُ

کسًُ کَ ریلق میك

ًٌُُ

َ ہف ىچٌلس میك خٌشي
کہو کَ لی یؾ ٌُ راعٌ اہلل  ،آِی یگ
َ
ریکھ یٌ ہلق ْسھ
علف

یل میرا رؿ  ،تیرً قذملق میك ہلٌُ ہَ مٌُـ
ُ
َ میزاف کٌ ًُ بھٌشي
َ تیرً رش جل آٌُ  ،ا خک
لیئ

َ جل خٌُـ
ل یلى ال قذش میك ہل کَ ٌُضؿ  ،چیر ل یٌنَ ہل مٌ ُگ
َ ْسھکل ٌُشي
ہل و یٌشؽ نن و یًر مللٍ  ،عٌفبت میك ش کھ
ظو دمحم کٍ صلشت رکھٌئٍ  ،معرقت ہر كعظ میك کسائٍ
ت
ہ
ی
خ
ن
گٍ جبت صماشي
تیري کسئٌ میك ہَ ک یٌ قکس ہَ  ،اب یل

2333

تیري رہلیز ٓس سر جھکٌ کس  ،ىکھم خکس کَ زچذً ْچٌ کس
ؔ ہَ جٌور  ،ہَ تیرً جکف کٍ اپب طٌشي
تیري جذهت میك جٌتف
*****

2333

ٌَال ِد ظَف

دٍَ ےھچ

ٌَال ِد ظَف
ُ
اسصا كسر ين رات ٌا
اِوار ٌميى
ےنمه كسر

دٍَ ےھچ
فصخد ٌا ٌؤٌْنی ےھچ
ْ
َ
ا ِور ان جْنی ےھچ

جفص يس

رسػَ ىيئ جحنی ےھچ

ين رری ھی

کصےس يماء ٌلنی ےھچ
ٔ
ُ
پص رأفد ك خْنی ےھچ

جصھاف دٍَ

ھی

ٌثو
ِ
اھين ثلاء ان كرد ٌا
ات خرش ھی ابيق رےھ
اھْا ظخة ےھچ ػادگي
ين ؾسا

ٌوىل ٌحارک
ُظَ جو دياء اے ظَف دٍں
گصدف ھچڑاكي دك ھوے
ْ
ؔ اپ ِو
يحس جٌليل
ِ

اھو دٍَ ےھچ
ٌرصسؼ
ِ
ثط يصض اے ٌشنی ےھچ
ديوة ان ھی اٌنی ےھچ
ْ
ےن ػو ر ِ افص ٍَ ےھچ
ھج كات دؿ ِؼنی ےھچ
گصچھ گْأ ان فِنی ےھچ
رادـ اے ػا ِٔ دٍَ ےھچ

*****

2333

و یًر مللٍ عقیؼ الیمق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

و یًر مللٍ عقیؼ الیمق ہَ

ہر اُؾ کَ لٍ ٓس نن ہٌ زذق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

حگٌگٌٌُ

قذش کٍ ذب میك آح خ یٌٌُ

گل یذف ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

لضر

کٌ

ھذاّت

مللٍ دمحم کٌ
جلش

آح ٔسینخ
جؼ کٌ

قٌطمن ہَ

تہر ش قٌعت جللم

یمٌ ہَ

یلش نتق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

آب ش قٌعت ہف ٓس جھڑؽ کس

قذش کٍ ذب میك ذب کَ م قذش

آٌُ زگٌنَ نن سكالمتق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

تیري و یًر

اھـ كىء کٍ ہَ ع یذ اع یٌر

خٌشً جہٌق میك رضکٌ رسق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

طیّتُ

مللٍ اکھیر كي

71
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مللٍ دمحم ہَ خٌر ك ذسـ

پیلٔسمي

23

ُ
شٌضٌف

ل
م
ع
ا عف

جل جللم قگق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

باِ ْذ ِن َرب نن قذػٌ قرـبن

َ آٌُ
بھم یکئ

عٌلٍ قذش

شكد معفرن

کٍ

ع قذم کسٌء کسٌػ ىذق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

خٌف زچٌعت میك ہَ علٍ خٌ

خٌف ِی یـ میك و یـ ضہراء

خٌف کسـ میك رستق ك رسق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ
مللٍ دمحم کَ

جیسٌ

راٌُش

َ ع طٌء ِع ْت ٌق ِم َن ال ّنار
ر پئ
م
مللٍ كضـ راعٌ الصمق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

َ ھذاّت
ح لظ الفرآق کٍ ر پئ

آٌُ یل ہف ٓس کسنَ ع یٌّت

فیض ٓسھٌئٍ  ،قرض رسق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

2333

قذش کٍ ذب کٍ اً قذش مللٍ

ٌُقٍ شہَ

آٌُر ْسي ؼَ ریك کٌ چمق ہَ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

م
ض
ك
ـ

كشر اً خٌکس کسٌُ شم ہر ُـ

مللٍ

دمحم

مللٍ

جلش ْسي ؼَ بھر شب اكش پنجتق ہَ

یل

ٌُ رشر

مللٍ

مللٍ و یٌشؽ  ،مللٍ و یٌشؽ

*****

2332

ٌںی ےنمت

ٌںی ےنمت

حمحد

حمحد

نصزو رُٖط

نصزو رھُط

متاري حمحد اك پص

ٌْے ابكايج ھی ظھكاٌو ےھچ رمی

ٌںی ٌصٌط

متاري ٌںی رسٌد نصزو رھُط

متاري دياؤ يس اےى ٌارا ٌوىل

رسا ين يحادة ٌا تَھٹُط اكھٹُط

متاري كالء يس ٌںی ابكايج لاھص
ّ
ان جْد ٌا جيئ ٌںی كسـ پص گص ٌط
ےھچ ٌويت ين ٌاال ديازو ان انـ

ھی انٌو ين ٌاال ٌںی ھص دـ جپُط

متںی ٌارا ھادم ھچو ٌصػس ھچو ھت يس
رصاط َظوي پص جصاجص چيُط
متارا حمة ظاےھت راھكُط ؾالح

َ
متارا يسك يس ٌںی ھص دـ ىڑ ٌط

2332

ُھتي ريس ين ای جضاء ين غصض ثط
َ
ًُمی

متاري

متاري كالء ان ٌںی داُػٕ چوگُط

حمحد

ےھچ

امي

كَاٌد ان دف ٌںی جواب هكُط

جو چاھو نصس ِاؾ ِوص ىمف ين زو
ْ

متاري ِوص يس ٌںی ظوِو جُْط

جو ا انؾ پص ٌارس سيوار زو

ٌںی ےنمت حمحد

ّ
ٌَواؤ جْد ان ھكاكا ےھچ ھت يس

زایدة

نصٌط

متاري رزا يس نػشاثو پڑُٖط

دياء دجيو ٌوىل دياء يس ٌںی دؿ ان
متارا

پَاال ٌا ارالص زایدة رھصٌط

ػهص ٌا مهُؼد مهُؼد

ٌںی دؿ ين كمل يس كؿائس ىھكُط

2334

اےى كج ِٕ ابيق ظسا ريجو ابيق
ْ

ْ

رسا پاےس ىيئ ا دياء ٌںی جئُط

ا ابكص غالـ ےن نيه دك اے ٌوىل

ٌںی اتري ػفايد ِو فاٌَ ھتئُط

نيه دك اے ٌوىل جہمن يس ٌںی
نيه

ےنت

اے

غالـ

دك خرش ٌا غالـ ےنت

چباكي ىئُط

ّ
ٌںی زرشٌف جْد ين خبيش دئُط
*****

2333

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق
میرً مللٍ تیرً جٌق ّ یٌشكق میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

خٌم ریك تیرً جذهت گصاشكق میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

َ
جؼ یل نن ہَ کَ جؼ نن اراء ہل خک

َ
ىکھمق جٌق كاش کس بھٌ عًـ کہ

سك المتق تیرً خکس گصاشكق میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

ک یٌ ُز َلُک ک یٌ زلک ک یٌ ْخلـ قلؾ

ُ
َ اؽ جھلؾ
شذ ُبز یلش کٍ ریکھئ

ذب کَ خٌبي کھڑا ہلق ن طٌشكق

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

یل اضؿ ؼَ ہَ مٌلؾ ممٌل یؾ ہف

اً ظو ركسرا تیرً خٌشً جذـ

نَ فمٌش ہزاشكق ہزاشكق میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

جق نن ارسٌف تیرً ہَ ل یـ ك تہٌش

خ یکل اپئٌ عًمٌ میك کس لَ فمٌش

میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

اف

عًمٌف

نَ فمٌشكق

2333

شب کٌ اؽ یل ہٌ ہَ ٌُب یل نن کھً

معفرن کٌ كر یلو جبہتك نن مً

سرذسكق اف ذب ہٌ گبن گٌشكق میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

سکس دتیر ٓس تیرً میك جٌق ّ یٌش

َ تیرً میرً ہزاش
اُؾ آ ٔسمق تہ

خٌم کسُـ نن ُکل اخک یٌشكق میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

کٍ رعٌء

رس نَ لٍ تیري زضرت میك آ کس عہٌ

جٌف ضہراء کَ اف عف جلاشكق میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

َ
تیرً نغهت کَ جلاف کٌ راٌُ مل

َ
رس کٍ ٓسکت ؼَ ٔسلتك ہمٌشي ُل

تیرً فیض کَ او یذكاشكق میك

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

كضـ عہٌ

إکٌ طـ کسـ شہَ ٌُقٍ خذا

َ ر یق راشكق میك
نن رعٌء مٌ یگئ

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

آشضك کٌ چمق ہل گ یٌ ہَ ہرا

مذد مللٍ میك شہ یٌ ہَ نغمن سرا

ؔ تہٌشكق میك
تہٌ کہو کہو کَ خٌکس

میك یل ارئٍ ارئٍ ارئٍ ہلق

زچذم

ر یذا

الصہذاء

شك ٕصجت شہَ ظو

م

*****
*****
*****
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ٌںی ظَف اهلسی پص ھچوں ؾسےق ےن كاري
ٌںی ظَف اهلسی پص ھچوں ؾسےق ےن كاري
ْ
ھج ػٕ ھی ظْواري ا ديوة ين كاڑي
ٌفقو ےھچ دايع ےن ِاھين لصؼ ےھچ

َ
ِاٌاـ ِو ِاىھاـ ےن فَـ جاري

ٌفقو ےھچ انئة جيهھ ےھچ ؾاخة
ْ
َ
ھی ىهَ جعة اھين ےھچ ِاُهعاري
َ
ْ
ھچو اپ اےى ٌوىل ادرى ےن ايمل

ےھچ جاٖو كٔ ھج نصےى ديوى ٌںی داري
ّ
جعة ػٕ ين دًهھي ِاٌاـ اىضٌاں پص
زفادم اےن

ػاف
ِ
ْ
كایج يس ايپ ےھچ ِػٕ ھی هطارت

جاں

ُػثاري

ُ
هكاں ِػٕ ين ممهَ ےھچ ػهص گشاري

ٌفقو ےھچ ػاف ٌا ًهشا ٌگص ےھچ
الھكو

نصسًك

اھْا

خواري

2333

ٌفقو ان اُسر ےھچ خَسري ّ
كوة

ھی ٌارے ےھچ دمشَ ےن پهڑي چپھاڑي

ظسا ريجو ابيق ظالٌد اے ٌوىل
ا

ْ

ھضارس كرس امي دياء ےھچ ٌٖلري

كائس جوھص ےھچ ظَوؾ متارس
ؔ

ےھچ اےنھ اكاٌص ين ثط اّشواري

دمحم ُيب پص ےن يرتة پص اھين
ْ
ؾيوة ك ظالـ زو پڑٖےج اے ابري
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

2333

میك قذاء میك قذاء میك قذاء
ُ
اكش اس
تیرا رسق ك جمٌؿ ہر اراء نَ و یٌؿ

ِیسف

نن

تیرا

م
ض
ک
ك
ـ عہٌ نن ہلق ٌُشھٌ
اً

میك قذاء میك قذاء میك قذاء

کٍ مہؾ

کٍ كم جمؾ

تیري
كم ِیسف

ملجلرگٍ
کٍ

ن

یٹھٌ کھ یؾ

تیرً شرسٌش
اكش ُلکلق

ہلکٍ لچؾ

کٍ

تیري دیػ الہذي ہَ جذا ٌُ جذا

ہر اراء ہر اراء ہر اراء

م
اً كضـ عہٌ نن کہلق ٌُشھٌ

میك قذاء میك قذاء میك قذاء

رُکي لَ

َ
لگ

تیري ٕضلٓس

جل

صمؼ

رُذاش

َ
ٓش ھئ

َ رُکي لَ
اؽ ن ظر ٔس ْسھ

َ
تیرً شذ ؼَ ن ظر نن ہئ

َ
تیرً رُذاش ؼَ جٌیلق رؿ ہل گئ
م
ض
ک
ك
ـ عہٌ نن ہلق ٌُشھٌ
اً

ٓس ن یٌء

ٓس ن یٌء

ٓس ن یٌء

میك قذاء میك قذاء میك قذاء

2333

خٌم کسب ك ًُء کٍ رعٌء
اُؾ

خٌم ٓسہٌف ریك

اكش ہَ خٌم دیػ الہذي

ہلگٍ القت تیري یل ہٌ کٌـ آّ یگٍ

كم رعٌء

كم رعٌء

م
اً كضـ عہٌ نن کہلق ٌُشھٌ

میك قذاء میك قذاء میك قذاء

ن
غوتیك

نن رعٌء کٍ تیري ٓسکتیك

َ
میرً قرضُذك میك یل مل

ُلکو ٔسللق میك ٌُقٍ شہَ

تیري نغف الذعٌء نن کہتك ہف خذا

يرخ یٌ

يرخ یٌ

م
ض
ک
ك
ـ عہٌ نن ہلق ٌُشھٌ
اً

میك قذاء میك قذاء میك قذاء

َ
حب بھٌ آیکھمق میك آٔسمق لیئ

َ
میك نَ مللٍ ٕکٌشا ْسھ

َ
آ پئ

َ
اس ٌضیبت ؼَ جھڑكا پئ

حب ُذاء نن ؽئٌ ركش ہلنَ لگٍ

ہر ًُء ہر ًُء

ہر ًُء

م
اً كضـ عہٌ نن کہلق ٌُشھٌ

میك قذاء میك قذاء میك قذاء

مٌتف

خٌم

یل

کٌ ت ير

ہیك نن ركیل عہٌ

خٌم

دیػ

کٍ

الہذي

كم رعٌء

يرخ یٌ

2333

َ
اپئٌ آیکھمق میك آ ٔسمق لیئ

َ
ؔ ْسھ
عرض کسٌُ ہَ خٌکس

ٔس تہٌ اؽ ت و یٌ میرً

َ
اُؾ عرصَ ؼَ رؿ میك ُل

َ
َ آة لَ کَ جل
َ ىسھ
خٌبي ا پئ

م
اً كضـ عہٌ نن کہلق ٌُشھٌ

کسًُء

کسًُء

کسًُء

میك قذاء میك قذاء میك قذاء
*****

از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2332

ِّصايل ػاف ان جيؤ ٌفقو ھی ِدھكاای ےھچ
ِّصايل ػاف ان جيؤ ٌفقو ھی ِدھكاای ےھچ
ْ
ْ
ظَف دٍں چپھي ا ظَف دٍں رساكر اای ےھچ
كٔ ِ
ْ
ظوں اُساز ِ تَاين ےھچ ھجڑي الےگ ےھچ اِعوں ين
جَوارے نصتال ان كاكى ےنمه ُظْاای ےھچ
ْ
جَوا جصھاف دٍں رسسر رَوا ا ظَف دٍں رسسر
ْ
دىو ٌا اےنپ ٌوىل غالٌوں ھی كظاای ےھچ
ْ
خعُين ِور دًهھي ےن ا پُؼاين ٌا ٌوىل ين
ْ
يلَسة يس ھص اٍم ٌؤٌَ ھی رس اپْا ھجاكای ےھچ
ْ
يًل ِو فَـ جاري ےھچ هجاں ٌا اج رھي ایرس
ٌفقو ھی جٌلري ےن كٔ ِلؼٕ ؤ ِدھكاای ےھچ

ھساًد ان الكٌو ےن زو دؿ پص ِلغ نص اپْا

ھج ٌوىل ھی خعُين جضـ ٌا ےنمه ُظْاای ےھچ

2332

ْ
رسا ابيق هجاں ٌا اےنپ ران ے كَاٌد سم
ْ
ىحوں پص ا دياء ػاـ ك حسص ٌارا رساای ےھچ
ن ْ
ؔ ان
ٌلَلا ا خلَلد ےھچ ھص اٍم ٌؼلك ٌا ػانص
ْ
ْ
كظَيد اپْا ٌوىل ھٌلرا اكـ اای ےھچ
*****

از كمل
رضميد رھايئ ػانص اكجين

2334

ن ظر ہل

ن ظر ہل

ن ظر

ہل

ن ظر

ن ظر

ن ظر

ہل

ہل

ہل

ن ظر ہل

ن ظر ہل

اً مللٍ تیري لطػ کٍ اؽ ن ظر ہل
َ عمـ ہل
ٔسمق تیري آیکھمق میك ا ٔس
کو رس ؼَ میري جٌق کل ٌُض ك فحر ہل
ُ
ُل یذي نَ کیلق نن اصً حب کو تیري
َ ٌُؿ ك ٓس ہل
رعٌلق کَ ہمکل مل
ت و یٌ ہَ ر یکل کسً

تیري جذهت

كم جٌہَ ملؾ ہل ٌُ جق ك ٔشر ہل
کسً تیري جذهت جہٌق بھٌ ہل حب بھٌ
كم ذب ہل کو ِیئٌ ہؤي ركتہر ہل
خکلق تیرً ُزکٌش ؼَ کیلق نن آنَ
تیري سکس قرآق میك حب ًس ت ظر ہل

2333

تیرا

رسق

تیرا

چمک یٌ

نن

م قٌُـ کہٌق
گصش تیرً

گ

جہرا
تیرً مٌم ك مہر ہل

لسق ؼَ ہل جٌنَ رضکٌ
ُ
خ
یل مہکٍ ہلئٍ ا کٍ خٌـ ك زحر ہل

ُ
جل ْسي ٓس ل یٌ ركق جل ْسي ٓس میك كاشكق

میرً ٌُس ٔس اّ یٌ ہٌ مٌؿ ك ضش ہل
امیرٕکٌ ل یرف میك ُلکو جہٌق

میك

ہلئٍ ہَ اكش آگَ بھٌ فنخ ك طفر ہل

ُل یذي تیري کس طرد ؼَ ّ یٌق ہل
کو حب ٌُـ
عف

ہٌ تیرا عٌلٍ قذش ہل

ضُذگٍ کسي بھکٌ رً نن ىسھکل
ن ظر تیري ہر آف ىسي ع یذ ٓس ہل

رعٌء تیري ہلگٍ ذصایل ؼَ

ک یٌ کف

تیري جٌؽ ٌُق حب کو لعـ ك گلہر ہل

2333

دمحم

م
ض
ك
ـ

دمحم

م
ض
ك
ـ

کو ٔسینخ ضٌُق ٓس نن آپٹھم تہر ہل
جذا عير

تیري

کسً

طمؿ اپئٌ

جہٌق ُؾ ر یٌشً ہل ضًس ك يير ہل
اً خٌکس ارب کٌ ب قٌضن تہٌ ہَ
َ سر آیکھم ٓس ہل
کو قرمٌف ظو ا پئ
*****

2333

يايل

كسر

ٌوىل جاِو

ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص ِوص
ُ َ
ھچو اكىل ا ِخحم
ِوص

ِوص
كاهلل

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

اخعاِو ےھچ پھیً ػهص  ،ھگْو ےھچ مك نص جو ٌوىل نصـ
ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

ؾورت ےھچ ِوراين ظریة ےھچ كسظاين ھَلك ےھچ رسخاين
ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

ٌثو يعو
ِيمل ان راظ ِػذ جحو پص خمكد ػٕ ان معو ٖص خسَ ِ

ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

ْ
ٌؤٌَ پص ػٕ ين يماء خبؼاكےھص اٍم رماء ايپ دے ظلگي ٌین
ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

ٌوىل ين ھص اٍم اداء رری ين لصؼ ُساء ٌؤٌَ ےھچ ػٕ پص فساء
ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

نصجو ھن جسا ےنمه كسٌد ٌا راھكو ےنمه جسسٔ ؤ نصےئي ےنمت
ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

اے ٌْؿور اىٍََ

اے ٌْؿور اىٍََ

اے ٌْؿور اىٍََ

اے ٌْؿور اىٍََ

اے ٌْؿور اىٍََ

اے ٌْؿور اىٍََ

اے ٌْؿور اىٍََ

2333

ْ
رب يس اكي ًٍِد ےھچ ٌَالد ين فصخد ےھچ يامل ٌا ٌرسة ےھچ
ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

اے ٌْؿور اىٍََ

اىلَاٌد

اب حصد ك يافَد ٌوىل رےھ ظالٌذ ِاىل ٌو ِـ
اے ٌْؿور اىٍََ
ِوص ِوص ِوص ِوص ِوص ِوص رمحد ين اٍم ِوص
اے ٌوىل يايل ٌلاـ ٌںی ھچو جٌليل غالـ نصجو كحول اھْا الكـ
ِوص

ِوص

ِوص ِوص

ِوص

ِوص رمحد ين اٍم ِوص

اے ٌْؿور اىٍََ

*****
*****

از كمل  -:اىؼَذ خشٌفد ( رضميد ) رھايئ جٌليل ىْسف

2333

َ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
نغمیل میك ُلئ
َ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
نغمیل میك ُلئ
اكش خکس کسنَ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
کٍ كذاء ري ًضکـ میك اكش مللٍ نن آۓ
َ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
َ یل ج ی ئ
اس ل ی ئ
َ دمحم نَ
ٌُر ہیك كم ذب ارسٌق جل کیئ
ُ
ُ
سکس ا کٍ کسنَ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
م
عسؽ بھٌ دمحم ؼَ عسؽ ہَ كضـ ؼَ
نن ہٌ کٌـ کسنَ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
َ ہیك ذب ہف کل ہف كقٌء کَ ٓسكانَ
جٌ پئ
ضمع جؼ نن يرنَ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
کہو رك رعلً راشكق ؼَ كقت حب کلئٍ آٌُ
آگَ ٓشه کَ لشنَ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ

2333

ُذ ن ظر

َ کٌلَ رسمل کٍ وركشت ک یٌ
ْسھ
ض
س
ى
َ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
زھلُؿ ذب ھئ

ُ
ہَ اصلؿ ىحرـ ہٌ ق یذ ہلٌُ بھٌنَ میك

َ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
اكش لضٌء میك اكص ھئ

م
ض
ك
ـ ہَ تیڑا ہَ ہمٌشا
ٌُ جذا

ٌُش

قکس کسي نن کسنَ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
طمؿ ہل ب قٌء ظو کٍ اكش فنخ قذـ جلمَ
ٔس رعٌء نن کسنَ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
آة حب خًهت ہیك ًضکللق کٌ زش ک یٌ ہل
َ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
طـ ظو میك ش ہئ
َ ظو ہمکل
ؔ ٓسّت میك بھٌـ لی یگ
اً جمٌلٍ
ملت ؼَ نن زشنَ ہیك دیػ ریك کَ ریلانَ
٭٭٭٭٭

2333

علف

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

ہذي

کٌ ٌُلی قتك

ٌضذش ہَ كذش خٌم ریك

َ ہی ك
نن معرقت ؼَ کہئ

ذب علف جؼ کَ طل یٌء

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

اىًمل ےک

ِاالانء

کس لل طلب اً يرر ك ضف
ُ
ىضـ ہَ ٓس اس ؾیر میك

تف جٌہل جل بھٌ علف ك ًق
لٍ ٓس ہل ٔس اؽ نن ُذاء

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

اىًمل ےک

ِاالانء

ہَ علف اؽ کیز یمتك

اكش اس کَ ہیك طٌلٍ کتیك

َ
جٌكـ نن رس

َ اؽ لح طو ع طٌء
کس ر ّ یگ

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

اىًمل ےک

ِاالانء

ظو علف کو اؽ ْحر ہیك

حکهت کو نن اؽ عہر ہیك

یل لی یٌ ٔس علف ك جکف

َ
ْخس

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

اىًمل ےک

ٓس ہلگٌ

شضا

ًًِ

ًًِ

ًًِ

جل

ٌُ شكٌء

ًًِ

ِاالانء

2332

ہر علف جٌہت ؼَ ٓشھل

ہر ًق میك تف آگَ ٓشھل

َ
رؿ میك عق یذم نن لیئ

ہیك علف ك ًق کَ نیبہٌ

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

اىًمل ےک

ًًِ

ِاالانء

نن خٌم کٌ طق لل ّ یٌق

ہر ل لظ کٌ ہَ

قرآق

ض
ٔس كجٌ ہٌ ىسھم اؼَ

جل بھٌ کسً لٍ ؼَ اراء

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

ِاالانء

کسُـ کٌ

اىًمل ےک

ًًِ

کس کَ ٌُر عف

تف ر هع کس لل خٌشً ہف

ہر علف ہَ لٍ تہٌ

قرمٌنَ ہیك صنخ ك ًسٌء

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

ِاالانء

ہل علف کٌ

اىًمل ےک

ًًِ

آس

کو آۓ تف کل ٔس ن ظر

علمبن ہر صلشت میك اكش

معئٌ میك نن جللم یمٌ

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

ِاالانء

أسٌ

اىًمل ےک

ًًِ

2332

ٓسہٌف ریك کَ ہیك قریك

علف ك جکف میك دیػ ریك

کہ یٌ ہَ ہر طٌلٍ کٌ رؿ

ہَ ظو دمحم کَ اٌُ

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

اىًمل ےک

ِاالانء

تف جٌف لل اً اہـ حب

علف ك عمـ کٌ ہَ نن لٍ

کسٌُ رعٌء ہر ُـ شہَ

ٌُ رشر

جذا

ٌُقٍ

ًًِ

اً

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

اىًمل ےک

ًًِ

ِاالانء

یل علف کٍ شکھ یٌ اً شب

رالر میك
ؔ

ٌُقٍ

طلب

رّ یٌ ك ریك میك اس کٌ ہَ

ہر

امنچٌق

میك

آسرا

ٖشا اىفیت ظَف اهلسی

اىًمل ےک

ًًِ

ِاالانء

*****

2334

ہر رـ شہَ یگہ یٌق كم سك الچًؿ تیرا

ہر رـ شہَ یگہ یٌق كم سك الچًؿ تیرا
شكطق شہَ جہٌق میك جٌم ك جًؿ تیرا
ركش دمحمي میك خل طٌف قٌطمٌ ہَ
یلشػ ؼَ ہَ ضٌُرم رسق ك جمٌؿ تیرا
ُ
َ اس طرد ؼَ
َ بھ
آب ب قٌ زضر جلق ر پئ
ُ
اً ٌٍُّ زضر ہَ آب ض ىؿ تیرا

ن
ًسلف ھیلر خٌہٌق ع ظیف کس شہَ ہیك

َ ہیك ضٌُرم لضـ ك کمٌؿ تیرا
ح ب ری ک ھ ئ
ہَ دیػ نن علٍ کٍ ہس یٌش اً و یٌىؼ
و یذاف میك یل آ جٌ  ،گس ہَ ىچٌؿ تیرا
اً دیػ ریك کَ رضمق زصن ہَ آؾ تیرا
زجتق میك ہٌ جل یٌ ہَ ىکھم ق خٌؿ تیرا

2333

طبب امٌـ کٍ نن رعلت کَ کٌف میك ؼَ
ٌُىلت لعـ ٕکً ہر اُؾ ىؿ تیرا
ٓصر جذا یمٌئٍ کمیر کٍ نن رعٌء ہَ
شكطق شہَ جہٌق میك جٌم ك جًؿ تیرا

*****

2333

ہزاشكق طب کَ ٔسخلق ؼَ تیرا رُذاش اجھٌ ہَ

ہزاشكق طب کَ ٔسخلق ؼَ تیرا رُذاش اجھٌ ہَ
ضىبت میك تیري ہر رـ شہلق سرخٌش اجھٌ ہَ

ت مہٌشً بھمُؾ کَ ٌُئٍ ؼَ ملئٌ ہَ ش قٌء کٌمـ

معٌ لج ؼَ نن کہو رّ یٌ کو اب پتمٌشً اجھٌ ہَ
َ ہٌ ًُنتك ر هع ہلئٍ ہیك
ت مہٌشا ٌُـ لیئ
ضٌُق ٓس ٌُـ کٍ تیرً شہَ ُکساش اجھٌ ہَ
َ رّ یٌ ؼَ ک یٌ م طلب میرا ِیشو تیري مذحت
ىسھ
ضمٌنَ بھر کٍ ٌُیلق ؼَ تیرا ُزکٌش اجھٌ ہَ
سل یـ ك جلاش عٌلف میك ہلا ملعلف رعلً راش
ُ
یلق ہٌ ٓشئٍ شہَ اس ٓس جذا کٍ مٌش اجھٌ ہَ
تیرا لضـ ك کسـ ٌُقٍ شہَ ہف ٓس ق یٌهت ُؾ
نن ہٌ مٌُگلق جذا ؼَ میك رعٌء ہر ٌُش اجھٌ ہَ

2333

کلش آ جٌۓ م قٌُـ یل
عذكۓ خٌم ریك ًسؔ
مذد ٓشه کس ر یٌ ركق میك میرا نن كاش اجھٌ ہَ
*****

2333

ہف تیرً عسؽ میك سر خٌش شہَ اجھٌ ہَ

ہف تیرً عسؽ میك سر خٌش شہَ اجھٌ ہَ
اس ضىبت

میك

گسق یٌش شہَ اجھٌ ہَ

کھمٌُ شہ یٌ ہلق خ یٌلل میك تیرً اً مللٍ
عسؽ کٌ
ک یٌ سركکٌش

تیرً نن جمٌش شہَ اجھٌ ہَ

ُل یذي ؼَ ہمتك رّ یٌ کٍ
سر ہمٌشا ٌُ ۓ سرکٌش

شہَ اجھٌ ہَ

ہف نن ہل جٌۓ تیري ن ظر ًسنچٌنن ٔس
اػٌ

او یذ

میك

پتمٌش شہَ اجھٌ ہَ

ْسي ؼَ سر ؾیز ہَ رعلت کٌ گلس یٌق مللٍ
ٔس اػٌ طرد نن گلصاش شہَ اجھٌ ہَ
سکس تیري تہتك قرآق کٍ ًُكت ؼَ کف
ہر ضٌُق ٓس تیرا ُزکٌش شہَ اجھٌ ہَ

2333

تیري ٌُیلػٌ کَ اً دیػ ریك سركش ہر رـ
ہف

طلیگٌش

گبن گٌش

شہَ اجھٌ ہَ

تیرا رُذاش کسیك کسنَ شہیك کسنَ شہیك
نن ت و ی ٌ

ہمتك

ہر ٌُش

شہَ اجھٌ ہَ

ہر جگو ہل ہٌ زکٌ ہَ تیرا و یکس شصما
اب یل کلنَ میك ہٌ عذاش شہَ اجھٌ ہَ
ُ
ہف یل جبت کٍ لضٌل میك ہیك اصنَ بھرنَ
كم كہیك بھٌنَ میك ہٌ جلاش شہَ اجھٌ ہَ
ُ
شعب ؼَ تیرً ہٌ ير جٌنَ ہیك رضمق تیرً
و یٌف ہیك خ یذشي ُللاش شہَ اجھٌ ہَ
َ کٌ ہَ اُذاض تہٌ
تیرً ریلایل کَ جیئ
جٌؽ ٌُق جلمئٌ رر یٌش شہَ اجھٌ ہَ
َ
ریق اجمذ کٍ ب قٌء اكش ُل یذي کَ لیئ
ٌُ ق یٌهت

ظو

آساش شہَ اجھٌ ہَ

2333

ُؔ
كصػ مللٍ ہٌ وركشي ہَ نعف میك خٌکس
ہٌق ٔسٌنَ نن ؽیٌگٌش

شہَ اجھٌ ہَ

*****

از كمل

ٌؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2333

ہف رؿ جل اگس ْسي ؼَ لگٌۓ یل ک یٌ عجب

ہف رؿ جل اگس ْسي ؼَ لگٌۓ یل ک یٌ عجب
نن جٌف بھٌ جل ْسي نن ل یٌۓ یل ک یٌ عجب
َ یل رؿ میك بقش ہَ صلشت تیري عہٌ
ك ٔس
آیکھتك بھٌ ْسي کل جلر میك ٔسٌۓ یل ک یٌ عجب
ٓسكشرگٌش ہمکل تیرً ىلؿ ك هعـ میك
عکس ٓسہٌف ریق رکھٌۓ یل ک یٌ عجب
حب سکس دمحم میك ہر اؽ ؽئٌ شہَ ٌضركػ
ُ
ُ
بھر اخؾ ا کٍ سکس ر یٌۓ یل ک یٌ عجب
اکیر یل جٌؿ عف ہٌ ر یٌنَ ہیك نن آ ٔسمق
ردبلش زذق بھٌ نن پٹھٌۓ یل ک یٌ عجب
زضرت میك تیري آنَ کَ جٌطر کلئٍ ٔشر
ُلکلق کٍ گس صماشي ّ یٌۓ یل ک یٌ عجب

2332

کسنَ ہیك مًُؾ تیري ن یٌقت کٍ ت و یٌ
اشمٌف ہف بھٌ رؿ میك زچٌۓ یل ک یٌ عجب
گھر گھر میك ى شہیك ہیك جل ٔشربػ خٌم ریك
او یذ میرا گھر بھٌ لگٌۓ یل ک یٌ عجب
آل جلل عزٓصك

تیرً ىلؿ نن جل ہف
لی یؾ کہو کَ زچذم ْچٌۓ یل ک یٌ عجب

سلت ہٌ رعلُذاش نَ حب کٍ ہَ جلر ٔس یذ
اب رشُذش کٍ بھمکسیك کھٌۓ یل ک یٌ عجب
حب ہل رعٌء ب قٌء کٍ تیري یل آس بھٌ جلر

واہلل آس بھٌ جلر

ُ
آمیق کہو کَ ہٌبي ابھٌۓ یل ک یٌ عجب

ؔ تیرا یل ضار شفر حب خٌم ہَ
خٌکس

ن
ع ظیف جلذ میك بھٌ یل ٌُۓ یل ک یٌ عجب
*****

از كملٌ -:ؿمىف رھايئ اكچن كاال ػانص ٌعلك

2332

َ
َ پئ
پئ
َ ہیك تیرً م طٌہر
ہ ف ری ک ھ ئ
َ
َ پئ
پئ
َ ہیك تیرً م طٌہر
ہ ف ری ک ھ ئ
َ
َ پئ
رف شات معحزً کَ و یٌطر پئ
َ ہیك تیرً كعظ کٍ یلشائٍ ٓصـ میك
دیئ
َ
َ پئ
حکهت ؼَ ٓس یلاطق طماہر پئ
راٌُش یل ہَ آؿ دمحم کَ کیز ؼَ
کسٌُ

ع طٌء

ہنیشو

جلاہر

ج
رعلت کٍ لقیلق میك عچٌٍّ بومس کل

َ
پئ

َ
پئ

َ
پئ
َ
پئ
ا ْچٌر کس شہٌ ہَ نن عٌسر
ُ
ب
ٌُصمئٍ تیرً یق قذس کٍ ن یٌ ؼَ ز
َ
َ پئ
یلخٌؽ عٌلٍ خٌق کَ م قٌذس پئ
قرمٌف آصري ؼَ نن رعلت کٍ کٌف ؼَ
ْحر ْج

کس شہٌ ہَ

جمٌٓس

َ
پئ
َ
پئ
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َ اض فمٌ كذا
ٕضرت طفر فیلد کَ لیئ
َ
پئ

َ
پئ

اكش

عسٌکیر

آنَ جیلر
ُ
َ ىکھم خٌؿ ُؾ
َ کَ لیئ
رضمق ہَ تیرً ا ُک

ق
م
َ
زجتق میك ص کَ معٌٓس پئ

َ
پئ

ُ
ؔئٍ عًـ کَ
ل یـ طرب میك آئٍ یمٌ

َ
َ پئ
ٌصملف طق کَ مذد کَ ٌُرش پئ
٭٭٭٭٭
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ہف کسنَ ہیك اس خٌم کَ خٌنن میك ٔشر بھ یر
ہف کسنَ ہیك اس خٌم کَ خٌنن میك ٔشر بھ یر
ُ
ریکھتك یل ابھٌنَ عہٌ تہٌق آف کَ سر بھ یر
گسمٌ تیري جذهت کٍ نن ہَ کسي تہتك ہلٌُ
رکھًنَ آس اّ یٌ ہزاش آکَ ارھر بھ یر
ت
اكصھٌ ہلا زضرت کٌ ہنح جٌنَ ركخٌلو
ُ
ُ
کسمیر ؼَ اص جٌنَ ارھر اكش ارھر بھ یر
َ ركخٌلَ نن ركخٌلَ ہمتك سرکٌش
ْخسی یگ
ٓسكا تہتك ٓشئٍ ہل ٓشً بھ یر اكش بھ یر
کٌُذھلق نن ركخٌلو نن کٹھٌ غیر کٌ زاللق
ُ
اػ ُؾ نن کسكق کھٌ ٌُ کسكق ضُذگٍ بھر بھ یر
َ آشاـ ؼَ گسمٌ ہل کَ سرام
ہف ش ہ ئ

تہنچٌئٍ ہَ اُزا کٹھٌ گسمٌ نن آس بھ یر

2333

ُ
رس رؿ میك تیري گسمٌ الػ تہتك ٌُئٍ
بھ یرا اؼَ کس رپئٌ ہَ نَ جلػ ك خ ظر بھ یر
ٌُضاش جہٌق گسـ تہتك

تیري

ّ یٌ

کٌ

ٔس اّ یٌ كہٌق جٌکَ ّ یٌ لیئٌ ہَ گھر بھ یر
ٌصملف کل خٌٌُش کٌ اجًص اكصھٌ خٌؿ
بھر صمؼ ؼَ جٌہَ کسً ِییلق میك گصش بھ یر
*****
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ٔس بھٌـ کَ تیرا رامق ہف

ُ
َ
آس جٌِی یگ

ٌُش

م
َ
ہف ٌُـ كضـ لَ کس ہر کٌـ کل کس جٌِی یگ
َ ہیك تیرً اقًؽ ہیك ٌُضا ہف ٓس
قذمل میك ٔس
اعزاض
اہلل کَ

قذـ

َ
جل و ی گ

میك

رّ یٌ

جذھر

َ
جٌِی یگ

َ جل و یکس مللٍ
و یکس ہل ُگ
ُ
َ
َ ؔمکس جٌِی یگ
َ جل ا ٔس
َ ہل ُ گ
كم مکس میك ا لسھ
َ
ہل ُ گ

َ ہیك علٍ کَ راعٌ
جـ کسنَ ہمٌشً ع قذً ِیٹھ

َ کو ؔخ یٌ
رس ئ

َ
ہف كم تہتك جل گسرش کَ جٌىت ؼَ زش جٌِی یگ
ُ
َ گھر
إکٌ رش ٔسئٌ ہَ نغف ا خک
ہرگص

َ
نن ىجب مللٍ کَ اع یٌش کَ رش جٌِی یگ

َ ًس یذش لَ کس
َ جٌِی یگ
فیضٌف نَ کسـ ؼَ ا ُک
َ
رامق میك جلخٌ كسهت جل کسي ن ظرم ہٌ بھر جٌِی یگ
ٓسصمق کٍ ع یٌرت کٍ ہلگٍ ٌُکٌش كم

اُلیسم

کٍ

َ
اؽ زچذم طٌعت ْسھکل کسنَ ؼَ جل اص جٌِی یگ

2333

ُ
ج
ھ
ل
َ ٌُنَ ہٌ
ک
مللٍ کَ شذ ایلش کٍ ٔس اُؾ
عٌلف میك ن یٌء بھ یًنَ

َ
نن ضًس ك يير جٌِی یگ

َ قذـ ہل جٌۓ آقٌت عذـ ہل جٌۓ
جہٌق ا ُک
ب قذٓس دبلش نَ

جٌۓ جہٌق عٌلٍ قذش

َ
جٌِی یگ

ل
َ
َ رش ذب کَ نغهت ؼَ بھرً حب ىم
شكضي کَؔکھل
َ
اً فیض ٓسہٌئٍ تیرً ہر اُؾ کَ گھر جٌِی یگ
ٌُ رشر شہیك یل ٌُقٍ مللٍ نن رعٌء ہَ ذب کٍ
َ
زچذً میك رعٌء نن کسنَ ہف خٌـ ك زحر جٌِی یگ
مذاجٌ ظو

کٌ

دبلا

ؔ
خٌکس ُ

ہل

ہنیشو

تیرا

بھر

ری ک ھ ی ٌ

َ
کیس

تیرً

اكقٌت

*****

دبلش

َ
جٌِی یگ
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كشر دیػ الہذي کٌ کسٌُ ہلق
كشر دیػ الہذي کٌ کسٌُ ہلق

م
ٌُ كضـ

تیري ٔسینخ کس کَ عٌلٍ قذش

ریق ك رّ یٌ میك آگَ ٓشھ یٌ ہلق

جـ ہل جٌئٍ ہیك ًضکلتك میري

ٌُـ حب بھٌ تیرا میك جی یٌ ہلق

ہلتہل یل یل ہَ ٓسہٌف الہذي

شات رف رھق میك تیري شہ یٌ ہلق

َ ؼَ تیري گلٌُ
مذد کَ ٓش ھئ

ؾیڑٌُق جییل

تیرا رضمق یل ہَ و یٌؿ جمٌش

ہَ كم ضىیلف میك نن کہ یٌ ہلق
ُ
لعیتیك شب کٍ اف نن ٓشھ یٌ ہلق

ن
نغف کٍ غوتیك ہیك ْسي ؼَ ملٍ

َ ؼَ میك زشٌُ ہلق
ْسھکل "ى" کہئ
ُ
خ
ا کٍ زضرت میك زچذً کسٌُ ہلق

جٌمعه دیفبه ہَ سات تیري

علف کٌ جٌـ ْسي ؼَ ِی یٌ ہلق

طمؿ کس عير دیػ ریك کٍ جذا

ٔس كطیقى تہٌ میك ٓشھ یٌ ہلق

ہَ جزبقو کَ رؿ میك عٌلٍ قذش

تیري صلشت فمٌۓ بھرٌُ ہلق

ىسھکل بفرت ہَ تیرً اعذاء ؼَ
م
ظو كضـ ہَ میرا ملچٌء مًس

*****

ٕکٌشا

کسٌُ

ہلق

کٍ ذشھ یٌ ہلق
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َ میك
كىء ہَ دیػ ریك مللٍ کٍ میرً دیئ
َ میك
كىء ہَ دیػ ریك مللٍ کٍ میرً دیئ
َ میك
ہَ اُؾ فیمئٌ جلہر میرً ذص پئ
زضلشيء ظو كاى ٕضیب ہلئٍ شہَ
َ میك
میك ؾیر کسٌُ شہلق علف کَ مذ پئ
جھلؾ شہٌ ہَ جل خٌعر ؼَ جٌـ آقٌقٍ
َ میك
ملٍ ہَ جلذ کٍ لزت نن جٌـ ِیئ
َ کیلق جلػ عرؼ ہل ىسي کل
بھیلش کَ خٌ مئ
م
َ میك
ہَ ٌُرٌُف كضـ میرً شقیئ
نن جٌؿ زھٌؿ نن ؾیرت نن جہرمء ایلش
َ میك
ہَ و یـ ٌُص کَ میضلص ہر قر پئ
اً مللٍ خٌر ٌُ هجت شہل ق یٌهت ُؾ
َ میك
نن گل ضْئٌ ہَ رعٌء رؿ کَ آیگیئ
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قًرن تہ یٌ ہَ جٌرـ نَ ٌُنعذاشي کٌ
َ میك
مہؾ شہٌ ہَ عًمٌ کٍ یل ٔسیئ
*****
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كم ٌُـ آح جل رّ یٌ میك معتیر ہَ تہت
كم ٌُـ آح جل رّ یٌ میك معتیر ہَ تہت
ُ
ہمٌشً قلب نن اس کٌ آس ہَ تہت
جل م غیرػ نن ہل دیػ الہذي کٍ رعلت کٌ
رش اكـ ركیلق جہٌق ؼَ كم نَ چیر ہَ تہت
اگس جن لطػ ك ع یٌّت ہَ عٌـ مللٍ کٍ
عًـ ٓس یل کسـ کٍ بھٌ اؽ ن ظر ہَ تہت
نن اغیراػ کو صمؼ ظہلش ہَ ل یکق
ذب ؾیر میك نن شرس یذم اؽ يير ہَ تہت
جہٌق بھٌ اُکل ٕکٌشكق كہیك نن ٌٌُُ ہلق
نن میرً خٌۓ ؼَ ٓشه کس قرٍّ ٓس ہَ تہت

2322

َ جل رھلة ٌضٌٍّ کٍ ضُذگٌئٍ میك
مل
تہتك ہَ قکس کو نن خٌّبن زحر ہَ تہت
جل خکس کسٌُ ہل م كضلر اف کَ ارسٌق کٌ
ُ
َ نن ضٔست ضىیضر ہَ تہت
َ كا س ط
یل ا خ ک
ًُش جؼ میك ہیك سر گسراق رش ُذش جل للؾ
ُ
َ نن رش ہَ تہت
اتہتك کہل کو ہمٌشً لیئ
نن دیػ ریك کٌ عزاراش ہف نن ارسٌق ہَ
ہمٌشي آح جہٌق میك جل نن قذش ہَ تہت
*****
*****
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ٌُ

ٌُ

شّ یٌ

شّ یٌ

زضلش

زضلش

معلٍ

ىحومظ

ٌُ

معلٍ

جہٌق شہَ

جہٌق شہَ

سور
ُ ُر

خٌرمٌق شہَ

ش ہَ

حب ُؾ ُذف میك ٌُب شہَ یق میك جٌق شہَ
مذد ك ّ یٌ

زضلش کٍ

كشر ضٌُق شہَ

فیض قذكـ خٌم ؼَ ہر اؽ ٌکٌف میك
قرحت شہَ جلػٌ شہَ امق ك امٌق شہَ
ملىٌُ دیػ ریك شہیك ٌُ رشر

ّ یذشذت

هجت ہل ٌُؽ سات میك ٌُب ك یلاق شہَ
عٌلف ہیك خٌرمٌئٍ کٌ ہلپیلق نن آح کـ
ٌُنتك شہیك جلػٌ کٍ جلػٌ کٌ فمٌق شہَ
گلصاش طٌہري

ش ہَ
اكش

بھمى
شكض

بھً

ہنیش

ٌُضگٍ صقت

یلر یٌق

شہَ

2323

سر
ُ

ؾیز

ٌُ

اُذ

چمق

شكضگٌش

ہل

رس رس ٌکٌق میك سركش کلف ك ٌکٌق شہَ

ل یـ کٍ ہَ خ یٌت جل ہل گـ کَ خٌبي خٌبي

ممذكد ٔس جہٌق ہل كہٌق مذد جلاق شہَ
ہر شكض شكض ع یذ ہل ہر ذب ذب ٓسات
رف شات ظو کَ گھر میك جلػٌ کٌ فمٌق شہَ
ٔس نن رعٌء ہنیشو ہَ اض شب کیرٌُ
ؔص
اجً

ٓس نن دیػ ہذي
٭٭٭٭٭

مہرٌُق شہَ
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نن ٌُح ك ْجت ٔسیئٌ نن قٌطمٌ رشٌُش
نن ٌُح ك ْجت ٔسیئٌ نن قٌطمٌ رشٌُش
جذا ؽٹھٌ کل و یٌشؽ کسً پئٌ سرکٌش
ُ
رخٌى یلش کٌ ک یذھل نن ظو

م

كضـ کَ

نن ٌُح یلػٌ کَ مللٍ ہَ آة ہٌ جؼ راش

مً ہَ خٌم کل جل آح شِیبن اطًؼ
امٌمٌ خٌف کَ آۓ ہمتك ن ظر آٌُش

جلػٌ ؼَ اكش ًشرت ؼَ ٌُغ ٌُغ ہَ رؿ
ًشریلق کٌ ہَ عٌلف میك جٌش صمق اظہٌش

2323

جذا کٌ یلش جل آرـ ؼَ ٕص پیص آٌُ
ختیق خٌم

م

كضـ نن ہَ كم ہٌ ایلاش

م
جل جؼ نَ ْخسٌ كضـ کل ہَ قذش اعلٍ
ّ یٌٌُ ضىبت ك کلشش ؼَ اّ یٌ نن کسراش
َ ٓساخٌ
رس

دمحم نَ كم یمٌئٍ عقیؼ

یگیبن جٌتف رعلت کٌ ہَ نن ٌُئٍ راش
م
ض
ك
ـ نن ٕضر اكش ٌُّ یذ
جذا ؼَ آۓ
خذا شہیك نن فیلجٌت کَ علمیرراش
ُ
اىؼ ؼَ جٌُذ جل ٕکً ہَ عرش رعلت ٓس
كم للؾ ع قـ کَ اُذھَ ہیك جل کسً إکٌش

2323

م
ض
ك
ـ کل
جذا ْچٌۓ ن ظر ُذ ؼَ ظو
نن آ ْح آۓ اگس آۓ ىکي رعلً راش
م
ب قٌء ہل ركش كضـ کٍ رشر ُؾ ٌُ شب
شہَ نن ركش میك رعلت کٌ ٌُضم ٓس گلصاش
َ میرً مللٍ کل ٌُ اُذ خٌراب
جذا ش کھ
تہٌ رعٌء میك ذب ك شكض ہَ لٍ آساش
فیلؿ مللٍ ع یٌرت ہل ع یذ جٌمذ

کٍ

م
َ ہیك حب كضـ کٍ ر یٌہٌ ؼَ اسعٌش
لک ھ
پئٌ نن آؿ نن اكش قٌطمٌ رعٌیل ٓس
رشكر الضـ ك اعلٍ کٍ شب یل کس یلجھٌش
*****
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م
ض
ت
ك
ـ دمحم کو راعٌ  ،دمحم کٍ صلشت ہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
نن راعٌ
م
نن راعٌ كضـ دمحم کو راعٌ  ،دمحم کٍ صلشت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
چمیرمء شچهت نن ّ یذكق کٍ جٌطر  ،الہبن شچهت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
م
ہَ یلش امٌمٌ سراٌُ كضـ  ،ہَ ىدملر عٌلف قردبلق ؼَ ٓسٓس
م
ؔ
ؔجل
ؔؼ میك ر
ؔسق میك نن آقٌ كضـ  ،دمحم کٍ ؾیرت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
ضىبت ہَ ظو کٍ رشر میك ک قٌّت  ،ہَ میزاف اعمٌؿ ّ یذكق کٌ بھٌشي
ُ
ضىبت ؼَ جٌكـ ہَ جبت میك کلٓس  ،نن اُکٍ ع ظبت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
م
ہَ کی یٌ ّ یٌشا نن ٌُـ كضـ  ،ہَ ًضکـ میك ًضکـ کسٌ رسکٍ ٔسینخ
ُ
َ رس ؼَ ٔسکتق ك شاحت  ،نن اُکٍ کساهت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
فیر میك مل
ہَ ٌٍُّ آؿ دمحم

م

كضـ  ،ہَ ىچذكـ امًؽ جٌیلق ؼَ اكلٍ

نن قٌطمٌ خل طٌف جہٌق کَ ہیك مٌلؾ ،نن قذػٌ جًلت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ

2323

جہٌق مذد ممذكد قرآق ٓشھٌنَ  ،كم قذخٌئٍ جلدبل ؼَ بھر جٌنَ ىح قـ
ُ
ج
ننؔدی یٌؔر یٌٌُ اػٌ کٌ کف ہَ  ،قرآق کٍ ًُكت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
نن ح لظ الفرآف یل نغف الشعـ ہَ رعٌء ؼَ نن اُکٍ یل اض جذ عہـ ہَ
ُ
کسً ح لظ قرآف طٌلٍ ع
ُ
َؔلف ذب  ،نن ا کٍ كلیت ت ہتك ہَ یل ک یٌ ہَ

َؔ

دمحم کَ میضلص عٌلٍ قذش ہیك  ،ہَ لہراۓ َؔ
عٌلف میك قرآق کَ ٓسچف
ہل ہر گھر میك جٌمظ نن اُکٍ ہَ جلاہش  ،نن شكجٌئٍ ركلت ت ہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
َ ضىیلق کل ہر طرد کَ بھـ
نن ٌُکیزم زالٍ ہَ جلذي زحر کٍ  ،جل ْخس
َ خٌنَ میك ذب ٌُخًهت ،نن عزت ك شاحت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
شہَ رسک
عًمٌنن ہَ عرض ٔشربػ ىٌُ  ،فیر میك نن ّ یذً کل مللٍ ْچٌٌُ
اگس ىنَ ٔشربػ مللٍ فیر میك  ،كم شكصبن جبت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ

2323

اً معیلر تیري ب قٌ کٍ طرد کس  ،ب قٌو

م

كضـ ظو ریق كاى

ہَ جللمء جؼ رس ؼَ طٌہر جہٌق میك ،نن ٓصرائٍ زضرت تہتك ہَ یل ک یٌہَ
رشكر ك كللت ؼَ ىدضلص کس یل  ،دمحم کٍ غیرت کل اكش راعیلق کل
ُ
ؔ عًـ نَ لکھٌ مذد ہَ  ،نن اخکٍ ع یٌرت تہتك ہَ یل ک یٌ ہَ
رستق
ا

*****

2322

نن دیػ الہذي ظو جہٌق بھٌ شہَ

خًهت خًهت خًهت شہَ

كضـ ہَ ٌُـ إٓکٌ کی یٌ ّ یٌشا

َ شكٌُى
سراٌُ ہَ اُؾ جٌُذ جیس

نن خٌم کٌش یل ٌُ ق یٌهت شہَ

خًهت خًهت خًهت شہَ

َ بھملَ رعلت کٌ ّ یٌشا چمق
ب ھل

َ ذب کٍ آیکھمق کٌ ٌُشا چمق
پئ

ع یٌّت شہَ

خًهت خًهت خًهت شہَ

ُ
ُ
ًُ ا کٍ جٌکس ٓشً رضمیلق ٓس

ُ
َ گھرك ٓس
جذا کٌ فہر یلنَ ا ُک

ن ظر ُذ ؼَ ىحومظ رعلت شہَ

خًهت خًهت خًهت شہَ

ہنیشو شہَ خٌنن ظو دیػ ریك کٌ

َ زٕکٌ فنخ وتیك کٌ
جہٌق میك ْص

اُذ لؿ یلق ہٌ خٌف ك صمکت شہَ

خًهت خًهت خًهت شہَ

شہَ ظو کٌ لطػ ك کسـ ٌُ ق یٌهت

ُ
َ خٌۓ میك ہف ٌُ ق یٌهت
شہَ ا ُک

نن دیػ الہذي شك ٕصجت شہَ

خًهت خًهت خًهت شہَ

م

جذا کٍ ہنیشو

2322

نن دیػ الہذي ظو کٍ مذد سرائٍ
ؔكاض
ہنیشو نن ٓس

عٌرت

ش ہَ

ًُكت ؼَ کسي کف تہتك ہَ اً بھٌئٍ

خًهت خًهت خًهت شہَ

*****

2324

نن مٌؿ ك رسف ہَ ک یٌ چیز رؿ بھٌ یل ت مہٌشا ہَ
نن مٌؿ ك رسف ہَ ک یٌ چیز رؿ بھٌ یل ت مہٌشا ہَ
َ ،اً مللٍ تف نن كاشا ہَ
ہمٌشا جل بھٌ ہَ ہمئ
جل یل جٌہَ یل کس رً سر قذاء ہف تیرً قذملق ٓس
کو اً مللٍ تیرا کٌقٍ ہمتك ٔس اؽ اخٌشن ہَ
ہمٌشً رؿ کَ ٌُعلق کل تیري حب نَ دبلاشا ہَ
اطٌعت اكش جذهت نَ ہر اؽ گـ کل یکھٌشا ہَ
َ نن جٌُذ بھیکٌ ہَ
تیرً شكنَ وتیك کَ خٌ مئ

کو قٌُـ ہَ قگفبن بھٌ تیرا شذ ذب ؼَ ّ یٌشا ہَ

اگس ات ملؿ ملئٍ ہَ ِیسف تیرً ہلپیلق کٌ
عف دتیر میك آ ٔسمق تیرا شكطق ر یٌشا ہَ
ِیسف میك مہؾ أسٌ ہَ آیکھمق میك جمؾ أسٌ
تیرً رـ ؼَ ہٌ ٌُنَ ضُذگٍ نن جلؼ خٌشا ہَ

2323

م
ک
ی
ض
ُ
ل
ك
ُ
َ ر ھٌ ہ َ
َ ہٌ ًنتك لئ
ـ ٌُـ یئ
ٌضیبت اكش گسرش میك یل ہٌ ذب کٌ عہٌشا ہَ

تیري مذحت ر یٌنَ کل نن رؿ ِی یٌب ہَ ل یکق

تیري خٌٌُت کَ آ گَ قلف میرا یل ہٌشا ہَ
ع یٌرت بھٌ ہَ نغهت بھٌ اراء خکس ٔس تیرا
كہٌ ہَ ىلت اّ یٌ اكش كہٌ اّ یٌ گزاشا ہَ
خذا

ٌُقٍ

شہل

مللٍ خذا ٌُقٍ شہل مللٍ

خذا ٌُقٍ شہل مللٍ تہتك ٔس رؿ کٌ نعرم ہَ
َ ہمتك ركلت ضٌُرن تیري جذهت کٍ
جذا ْخس
تیري جذهت میك ير جٌنَ تہٌ اشمٌق ہمٌشا ہَ
یل ہٌ کسئٌ کٌ میري ٌُ جذا ہَ یل ہٌ میزؿ ہَ
مً ٔسییف کل

تیري ّ یٌہلق کٌ عہٌشا ہَ
*****

2323

م
ض
ك
ـ دیػ ریك کَ ركش کٌ آعٌض ہَ
یلق
م
یلق كضـ دیػ ریك کَ ركش کٌ آعٌض ہَ
َ مٌُـ ٓسكاض ہَ
ٌُؿ ك ٓس خٌہیك کَ جیس
َ ہیك لی یؾ اف کل راعٌء جؼ ہیك تہٌ
ک ہئ
ہف کل اف ؼَ ہَ ضىبت اكش اف ٓس ٌُض ہَ
اف کل ہَ ٌُّ یذ شب کٍ – پنجتق کٍ ہَ مذر
اف کَ ىلؿ ك هعـ میك اعچٌض ہٌ اعچٌض ہَ
رسف ال طٌػ ك ع یٌّت أسٌ ہَ ق یٌض کٍ
ْخش رً کلنتق ىکھمق اف کٌ نن اُذاض ہَ
ریق کٍ ٓسہٌف ٕکلٍ دیػ یق کس و یٌف ؼَ
َ ہیك آ ٔسٌ بھٌ کی یٌ آ ٔش ٌُض ہَ
ری ک ھ ئ
َ ٕص اف ٓس ہلئٍ
َ ٕص مللٍ علٍ ٓس ا ٔس
جیس
ذب نَ ریکھٌ اكش ر یٌ ہَ ک یٌ نن کلئٍ شاض ہَ

2323

َ رعلت کٍ ىچلس یلش ؼَ ٓس یلش ہَ
ری ک ھ ی ئ
ىح قلتك و یکس کٍ جلر اس ٌُت کٍ عمٌض ہَ
عکس ہَ ٓسہٌف ریك کٌ دیػ ریك میك شك یمٌ
ہَ لٍ ك لہرن كہٌ صلشت كہٌ آكاض ہَ
ٍّ ُلؾ اف کٍ ب قٌء ہل طمؿ نن رلسٌر ہل
حب ُلؾ نن جٌُذ صمشح خٌبي ہَ رًسٌض ہَ
َ
اً رسٌمٌ يرّبن ک یٌ اكش ْسھکل جٌ ہیئ
َ اعزاض ہَ
اف کٌ جذهت گٌش ہَ یل نن ْسھ
*****

2323

التماس الدعاء

عبد سیدنا المنعام

طعش

ًٌض ٌال ُشر يًل پارظوال

galiakoti@yahoo.com
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شيف

--------م طلع--------

ص فحه

-----ا------َ
 .1اب اوش ْجھسّ کہیك م یّ کل ٍ٠هٛ٣ف مل

0558 Audio

 .2اُ٠اؾ سَ آ َ١والَ

0555 Audio

 .3اُ٠اؾ کَ ُّشِ میك قرُّن

0583 Audio

 .4اٚل ٓ٣اب کَ راعٌ کٍ خّق ُّه لَ لله
ُ
خ
 .5ا ینیله لّ ضوش ٝن ْخُ ٙؼ ی ٠ہَ

0583 Audio

 .6اخًغ و اعت قّر ٓ٤ھّ َ١ہل َ١خلل

0583 Audio

اْ ْچاُس ْ ْفساء ْ ْےھچ ْ ْدمحم ْْپصْ

0833 Audio

.7

0583 Audio

ْ .8ا زك ين ؛ دػىح هي ثُغزبْ ؛ْ

0830 Audio

 .9اْ ًٌْضْ ْينْ ٌْںی ْػاانت ْدیھكوں

0833 Audio

 .11اظ ْمع ہ ُ٠لّ طل ہل خُّّ ہَ ٓ٣واٝن
 .11آو یّه ضٓ ٣ىحـ گٔ ٣و کَ ُّ َ١ػ ی٠لیٗ

0835 Audio
0833

0580

َ ہّرُ کل ىح٠ي ْحّ ْحّ
 .12آقّ کل ا ٢ن

0833 Audio

 .13آقّ می ِ٧ي٧راش خؿ خؿ ؿیل ي ٧لّشْ

0833 Audio

 .14اگ ٣لطػ إکّ ٝن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ

 .15آنکھیك اظ خلؼ کٍ لنتٌ ہیك ٟھً ًْس لّ ٚلشْ

0838 Audio
0833 Audio

َ میك شهػ ٙػہّن کٍْ
 .16آ ٍ٠ہَ ٣ی ِ٧زص

0833

 .17اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْو ْ ْ ْ ًِْْصس ْ ْ ْْپاكرس

0803

 .18امّم الـع ٧کَ ُّّْ ٚل طلر صّحٗ ٗ ظر آَْ١

0803

 .19اٌاـْ ْليْب ْينْپاؾ ْؾورتْبصٖافْديںْا ْمقص ْمقصْےھچ

 .21اْجف ٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ق٠اء ُلکو يير ٟھٌْ

0803 Audio
0803 Audio

 .21اُ٠اض ه٣م ہَ می ِ٧آقّ کَ ٓ٣الَ

0808 Audio

 .22أؼُ ؽٗ حمّذ ين خبس َخ ؛ وثشح ِبْ

0833 Audio

 .23اے ْ ْا ْْديوة ْ ٌْْا ْ ْ ْْایةْ ْ ْْرسا ْ ْْين

0833 Audio

 .24اِ ُّؿ ُّن رعلت ي ٧سی٣ ٩ی٧ا ظمق ہَ

0833 Audio

 .25اِ ٓ٣ہّن الہٚ ُ٠ل کہّه ہف کہّه

0883 Audio

0583

َ ہَ ٝن می ُ٧التحّ
 .26اِ خ٠ا ْجھس

0883 Audio

 .27اِ خ٠ا کَ ٚلش لّمـ ٣ی ُ٧وغن کٍ ظ یّ ْٓ٣

0883 Audio

 .28اےْْدايعْْاٌاـْْاىضٌاںْْاىوداع

0833 Audio

َ ْحط یـ ُعّرت لّ طل ہف ہل
 .29اِ رل ْجھ

0833 Audio

َ ُّٚلسٌء مللٍ طل ٕصیٗ ہلْ
 .31اِ رل ْجھ

0833 Audio

 .31اے ْرب ْجو دمحم ْان ْچہصٔ ْےنْ ْ ِدھكاكيْ ْدے

0838 Audio

ْظات ْ ْ ْ ْ ِاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِک
 .32اے ْ ْ ِ ْ

0833

 .33اسس عزش ٔب ححٕذسِب ححّىـزب س٘ىْ

0830 Audio

 .34اےْظيف ْاىسيَْانْجاين ْْھگْو ْْجيؤس ْْھگْوْ جيؤس

0838 Audio

 .35اسس عُف اٌذَٓ ٔب دٌرب س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره

0835 Audio

َ
 .36اِ ٔو عّلٍ گلہ ، ٧واَ ٓ٦ار

0853 Audio

ّ
 .37اِ ٔو ْجف ہُّ ُ٠ر ٔو عق و ملؾ

0853 Audio

 .38اِ قّطمٌ مل طّن ٛف مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

0853 Audio

.39

اسس حمّذ ثالء ٌؤطط دتبسٌ

0883 Audio

0588

 .41اِ مو خبیك  ،مہر وبیك  ،م طلع اٚلاش

0883 Audio

ٗ ظر ) ص٠ا ہَ ہ ٧لْ ٓ ٣اِ مّي ْحر و ٓ(٣

0883 Audio

 .42اِ مللٍ ٣ی ُ٧اق ٕگّي ه٣م  َ١کہّه سَ کہّه

0885 Audio

 .43اِ می ِ٧آقّ  ،اِ می ِ٧ي٧لّش

3333 Audio

 .44اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدف

3333

 .41اِ مللٍ اُؾ

 .45اُؾ ّم اُکلٜك و یًر کٍ ٝن ٞہّ ( و یًر ْ)333

3335 Audio

--ب---ُّ .46قٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه
 ٣ٓ .47آم ٠ہل ٕہیسّي ضمّه خّي و خًلٔ سَ
٣ٓ .48ح ي٧ـ میك ًْس ہُ٠

3333

خللي گ ٣ہَ آحْ

٣ٓ .49مّت میك طل آم ٠رشُّٚ َ١لش
٣ٓ .51ہّن الہ ُ٠ش ہَ ٚل مّرمّه

٣ٓ .51ہّن الۂ ُ٠و ػہّه ٟھٌ شہَ

ُ
ک
ن
َ ہیكْ
٣ٓ .52ہّن الہ ُ٠لّ ه٣م ر ھن

3333 Audio

ہَ ْ

3333
3333
3330 Audio
3303 Audio
3303 Audio

0583

ػلغ ْْخمخرصْ
 .53بصٖافْْديںْْاٌاـ ْان ْےھچ ُْ ِ
.54

.55

ٓ٣ہّن رٜك ظمق ٣ی٧ا م٠ا ہ٧ا ٟھرا ش ہَْ

بصھافْديں ْدياة ٌْا ْىْبْ ْاليْباب ےھچْ

٣ٓ .56ہّن رٜك ي٧راش

ؿیل ٛف مّل ہ٩اشْ

3303 Audio
3303 Audio
3333 Audio
3338 Audio

.57

بصٖافْديںْ ْْظيسانْ ْْاخعاںْْمتارا ْےھچْ ْھگْا

3333 Audio

.58

بصٖاف ْديں ْهشاْين ْجأ ْك ْجاليل ْدیھكوْ

3383 Audio

٣ٓ .59ہّن رٜك کَ مّ َ١میك امّه ہَ مؤوبیق کل

3380 Audio

٣ٓ .61ہّن رٜك کٍ صلشت میك اُّشت اكمٕ ُ٠کلٍ

3385 Audio

٣ٓ .61ہّن رٜق کٍ ہل عير طمل مّل ہ٩اش

3333 Audio

 .62بصٖافْديںْ ٌْا ْجيؤْ ْليْب ْ ْاٌاـْ ِْوْ ْےھچ

3333 Audio

٣ٓ .63ہّن رٜك مللٍ کٍ طلبگّش ہیك آ نکھیك

3333

٣ٓ .64ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

3338 Audio

 .65ثش٘بْ دَطط ِىالٔب وسعى س٘ى فسخ ِب

3333 Audio

 .66بصھافْديںٌْوىل ْينْخْب ْدؿٌْا ْكظاكي ْىو

3338 Audio

0583

خذّح ؛ْ
 .67ثش٘بْ دَطط ِىىل ين ؽبٔبد ِب ِ

3333 Audio

 .68ثش٘بْ دَطط ِىىل ين ٔظشاد ِب سزتخ ؛ْ

3353 Audio

٣ٓ .69ہّن رٜق مللٍ ہَ شہنمّ ہمّشاْ

3350 Audio

 .71بصھاف ديں ھٌلراْ ْجرشیف ْالای ْاْےج

3355

٣ٓ .71ہّن ہ٣ ُ٠ی ُ٧م یّ مّن ٕہّٝن ہَ

3383 Audio

َ
٣ٓ .72ہّن ۂ ُ٠و کٍ ہف م٠د و یِّی یگ

3380 Audio

٣ٓ .73ہّ ٍ٠ىلم ہف ہیك َُّ ٔسّه ہمّشا

3385 Audio

ٕ .74صی٧ت سَ حٗ ٣ی٢ ُ٧یلٓ ٣رنکھٌ

َ ہیك
ٕ .75صی٧ت سَ ہف ْجھکل حٗ رنکھن

3333 Audio
3330 Audio

گ
ُ .76ل یلله لّ ٓ٣اٝن ہَ لـق میك

3338 Audio

ٞ .77ہّش عیش و ؾط٧ت ہَ ي٧اي ٧ػ ی ٠قرٍُّ٠

3333 Audio

ٞ .78ہّش ہَ رٜق کَ ظمق میك

3338 Audio

ٚ .79لصػ رـق و كمّل مللٍ ّ یّ ّ یّ اُؾ اق ىخق ہَ

3330 Audio

0585

--ت--- ُّ .81رطُّ ٧قٍ شہل اِ ٓ٣ہّن الہُ٠

3333 Audio

ُّ .81ضي ٓ ٣ہَ ٔو سَ خؿ میك ٚلو یّن ٢تجیق

3338 Audio

ُّ .82ح راشُ ٣یّ٣ٓ ُ٧م ّٓ٣م شہَ

3333 Audio

َ ہّٟھم سَ
َ اہلل ٘عّلٍ  ّ َ١یُّّ ا ٢ن
ْ .83جھ

3333 Audio

ْ .84جي ٝن اِ ٓ٣ہّن ہ ُ٠خّن ق٠ا ہل

3303 Audio

َ ہی ك
َ حٗ ٔو ْحر و ٓ ٣رنکھن
ْ .85جھ

3303 Audio

ْ .86جي مّ ّ ی٠ا ہل کہّه اُؾ ہ٩اشوه کَ ٢تٝ

3303 Audio

َ ہ یك
ْ .87جي سَ ہف رل لگِّ َ١نٹھ

3338 Audio

 .88جرشیف ْ ٌْْوىل ْ ْْالكےیئ

ُ
٘ .89عّلٍ شانز م یّ کہ یّ امکٍ کی ٍ٠ُّ٧م یّْ
َ
ٛ .91ف کل هٗ ْجف ہ ُ٠کہن
.91

ہی ك ْ

ٛف ٝن ق٠اء کیله ٝن ہل ًْس و يير اِ و یّهْ

ٛ .92ف خؿ خؿ ؿیؤ ي٧راش شِ

3333
3335 Audio
3380
3388 Audio
3385 Audio
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ٛ .93ف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّْ

3333 Audio

 .94متاريْْاْهشٓؼاھيٌْبارؾْْھتاجوْْديوةْْےن

3333 Audio

.95

ابغْ ْ ِاٌاـْ ْاىضٌافْ ْ ْان ْ لگْ الىْٕ ھچوْ
متںی ْ ِ

ٚ .96ل امّم لّ م ؼہر

ہَْ

َ ہف کو شب  ٞہیك
ٚ .97ل اق ٔط ٧ہَ خّ ٢ن

ُ
ٚ .98ل هٗ سَ ه ُّ٣ہَ ّ یکٍ  ُ٠ُ ،کٍ خّه التٌ

3333 Audio
3333 Audio
3330 Audio
3333

ٚ .99ل ّمشح ہَ رعّٚل میك

3353 Audio

َ آُّ
ٚ .111ل ٌع ٧لّ ٚلِػ ٕہّ ّ یک

3350 Audio

ٚ .111ل می٧ا مللٍ می٧ا مّلؾ می٧ا ایمّن

3353 Audio

َ ہی ك
ٚ .112ل ہٌ ٚل ہَ مللٍ خ٠ھر رنکھن
ُ
ٚ .113لضیػ لْ ٝن اظ گـ ُّؿ ہ ُ٠کٍ ہَ
َ
٣ .114ی ٣ٓ ِ٧خکف هٗ ّ یّه ہل گن

٣ .115ی ُ٧اق ٕگّي ه٣م سَ ٟھٌ ٓ٤ھک٣
٣ .116ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

3353 Audio
3355
3383 Audio
3380 Audio
3383
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٣ .117ی ُ٧رہلی٢ ٩ی ّ ٙی٠گٍ ہَ

3338

َ امّم
٣ .118ی ِ٧مکھڑِ میك كمک

3333 Audio

٣ .119یٚ ِ٧لش لّ خللي اِ مللٍ

3535 Audio

--ة---ُّٚ .111لظ طل ہلا ٔو عّلٍ خ یّب لّ

 .111پسر ٌْؼفقْدمحم ْينْبلاءْنصْلول ْاے ْاهلل

ُ
٣ٓ .112ري سشا اٟھّ رِ ػہري سشا ّ یّ رِ

ٟ .113ھر ُّؿ رٜك میك آُّ ہَ ملْف ٞہّش لّ
ٟ .114ھً ٟھمَ ظمق رنکھّ ُعّرت لّ ضمق رنکھّ

٣ .115ی ٧معّه خّم اُؾ ٟھر کَ ًُ اوش ٟھٌ

3333
3333 Audio
3338 Audio
3335
3333 Audio
3333 Audio

--ح--- .116خّ گَ ہیك ْخُّ ٙه کَ اُّج و سکلش کَ
 .117حٗ ُؾ ظمق میك گـ شہَ اوش گـ میك ٚل شہَ

3330
3333 Audio
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َ
 .118ؿبہ ٙگل٣و ہَ طلش ُُّّه  ،آ٣و ٌکـ ہًلٍ ہَ

3338

 .119رس ٕٓ ٣گّي لطػ و ٚلاضع خ٠ا هِ٣

3303

 .121رس رل میك الفٔ ٙو کلن و ٌکّه ٞہیك
ُ
َ
 .121رس رل میك ُّؿ الف ٙمّي ضمق لگ
 .122رستجله ہَ ظ یّ کل ٣ی ِ٧طمش کٍ
 .123خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

و یًر 333

 .124جْةِْوْ لگضار ْےھچ ْنوسص ْين ْاهنار ْ ےھچ

3303
3308
3333 Audio
3338 Audio
3335 Audio

 .125خ یکٍ صلشت يير سَ ّ یّشُ لگٍ

3383 Audio

 .126خللي ٣ی ِ٧رـق لّ ہ٧گٝ ٥ن رنکھّ خّ٢بگّ

3380

 .127خللي یمّ ًٓ ٣ص ی ٠عّلٍ نیػ رٜك ٔو لّ خّ ٍ٠ہَ

3383 Audio

جٌلؿ ْدمحم ْپٕ ْكصابفْ ْجاؤں
ْ ِ .128

3333 Audio

 .129كمّل دمحم کل ُّۓ دمحمْ

ُ
 .131ػہّه ٝن مّي رٜك مل طّن ْحر و ٓ ٣آِ٣

3330 Audio
3338 Audio
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 .131هجاںٌْْوىلْْكسـ ْْرنےھ ْْكٖاںْْجسسْْٔجباكيْْىؤں

 .132ػہّه میك رعکّ کو اق یّل آوبیك ُکِ٤

 .133ػہّه میك خّش ّم ٕہري ہَ اُکٍ ّ یؾ ُّمٌ لّ
َ يرم ٠لّمـ کل آ مًم هِ٣
 .134طل ا ٢ن

3335 Audio
3333
3330
3333 Audio

 .135طل ٣ی ٧خکف سَ اِ مّي أس و خّه ٟھر خَّ١

3353

 .136طل ٣ی٧ا ٓ٥م میك م٢کلش ُّم ہلُّ ہَ

3358

 .137طل ٚل يزاح کل اُگلش ُّب کَ ُ٠لَ

3358

 .138طل راعٌ قّطمٌ ٓ٣ہّن رٜك کَ طـ میك ٔص یّ ہَ

3380 Audio

 .139طل ىخق م٠د میك منن سَ ٣یُّ ُ٧ہٕ ٧کً

3383

 .141طل ّم٥ٓ َ١م ٕہیسّي رو ػہّه خّوِ

3033

َ خ٠ا ُؾْ
 .141طل ٝن ٞہتحّٚ َ١ل ٞہتچ

 .142طلَ٢تٌ طنیػ ٙا٢تٌ رکھّ رکھّ کَْ

3033 Audio
3033

 .143جيارے دیھكا دمحم ػہا ےن

3038 Audio

 .144جيؤسْ ٌْںیْاْهجافٌْا ٌْوىل ْان ْظاـھتْ ٌْاْ

3038 Audio

0530

---خ---

 .145چاُس ْْظورجْ ْ ْيسْ ْْبصْ ْْحص ْ ْكْْابال ْْكيل

َ
َ ہل ْجف رٜك طل ُّت وي ُّ شب ٢ن
 .146خّ ہن

3035 Audio
3033

 .147خلل اُؾ ٚلش لّ ٔص یّن رنکھم

3033 Audio

 .148خلل ُّؿ اشم رنکھم وہّه شب لّ ه٣م رنکھم

3033 Audio

ْلگؼَْ ْ ْديوةْ ْ ٌْْا ْ ْجػےئی
 .149چيو ْ ْ
ِ

3003 Audio

َ مّي خبیك ٓ ٣خّ کَ ٕص٠ف ہل٤یكْ
 .151خلل وي ا ٢ن

 .151مچاك ْظورج  ْ،ظخارا ْ ،چْسر ٌْاْ

 .152ظمق میك رستجله ٣یُ٧

3003 Audio
3003
3033 Audio

ُ
 .153ظمق میك رِ شہٌ ل یـ ص٠اء ہَ

3038 Audio

 .154ػہرِ ٝن مو ل قّ کَ ٓ٣سَ ہَ شوو یٍّ٠

3033 Audio

 .155ےھچ ْاْ بصٖاف ْديں ْليْب ْين ْ ُْ ِيؼاينْ مسجٗو

3083 Audio

---د---

 .156حُبِّْ ْ ٌْوىلْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ِديَْداري ْ ْْنصسں

3533
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َ
 .157رـق گل٣و مّي ُّّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن

3080 Audio

 .158رسنتٌ راعٌ ًسّقروه کل ِفر لّ ٚلٔو ّ ی٠ھّ َ١آۓ

3083 Audio

 .159طلشٜك رنکھیك طل كمّل ٔو سُ مّن کٹھٌ
--------ذ

3088

--------

 .161خّلؼ  َ١ػ یّّٔ م یّ اق ٚلش ٗ ظر اوش

3033

َ ہی ك
 .161خ٠اُّ َ١ق کل شکھک ٣گلاي کہن

3038

 .162خ٠ا لّ لصـ ہَ اوش ٢تجیق لّ مّٝن ہَ

3035

.163

خ٠ا لّ لصـ و ه٣م ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ

 .164خ٠ا ه٣ ِ٣ی٧ا ْحـ يرار ٟھـ خّوِ

ّ
َ ضُ٠گٍ
 .165خ٠ه ٙراعٌ ال٥مّه میك غ٧ـ کتچ

3033 Audio
3033 Audio
3033

 .166خل ٠سَ آ شہٌ ہَ ص٠ا

3038 Audio

 .167طلش ہَ ٣ی ِ٧شذ سَ شرسّه گل٣و

3053 Audio

 .168طلع ٕصنیله  ٍ٠ُّ َ١طلسٌ روگتٌ

3058 Audio

 .169طلع ہله خ یّل شؤ َ١و رٜك ّ یّي میك

3055
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--ر--- .171راعٌ امیك دمحم ٚلش وبیك دمحم

3083 Audio

 .171راعٌ ٓ٣ہّن رٜك ہَ ٝن ىحکف  ٙقیك

3080 Audio

 .172دايع ْےھچْ ْاهلل ْ ْانْ ےن ْ ْديَْ ْ انْ ْ ْظيماف ْ ْ ےھچ

3083 Audio

 .173راعیله میك می ِ٧مم٠ود لّ شّبن ہَ خل یـْ

3088

 .174راٝن راٝن می ِ٧زصلش سَ ہَ

3335 Audio

 .175راوش ہَ ٣ی ِ٧مّٟي ٚل راوش کَ مّٟي ہَ

3333 Audio

 .176راىرُ ىلم ہف ہَ َُّ ٔسّه ہمّشا

3333 Audio

 .177درثبرِ حمًد يب اعرايب مهُطط اَْب

3333 Audio

 .178ره ٙخّش آللر کل ه ُّ٣ہَ گلـق ضُّْٓ ٣

3333

 .179ديوةْ ْ ْاحلق ْان ْدھينْ ْظيفْاىہسیْ ْظيمافْ ْےھچ

3330

 .181دعىح ّب ككيػِ ٍب رُٕطى ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس

 .181رل میك ه ُّ٣ہَ ا ٓ٣ ٣ی٧ا ىخق ٢ٹھر کَْ

 .182دؿْ ْين ْ ْاكٌْگوْ ْےنْ ْپوريٌْںی ْکيسم

3333 Audio
3383 Audio
3388
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 .183دَىهى ػدبئجبد ٔسس  ،ثش٘بْ دَطط ين راد ِب

3333 Audio

ٍ حك َب اْ ككهشٍ َب اوثثرْ
 .184دَ ِ

3333 Audio

 .185رٜق و رّ یّ می ِ٧زصلش سَ ہَ

3335 Audio

--ش---َ م یّ رل کَ
 .186شاض کھملله میك ا ٢ن

3303 Audio

 .187رخ ْْػا ِٔ ْْاِورْ ْ ٌْْںیْ ْْدیھكاْ ْ ْْنصسں
ِ

3300 Audio

َ
 .188شصّء ٔو کَ ش ّبن سَ ىخٗ شصلان ُؾ ٞہتچ
.189

َ آة لّ اِ مّي سُ مّه ہلْ
شيف م یّ وصػ ىجھس

 .191شوٓق ہَ ًط٧قیق دمحم کَ ُّم سَ

3308 Audio
3308
3333 Audio

- -ض--- .191ضُّن سَ ٝن ىخق ننٹھّ ٕکل یّ ہَ هعنّا ہل

3333

َ ہی ك
 .192ضمیك ٓ ٣سمّ لّ يير رنکھن

3388 Audio

 .193ضُ٠گٍ لّ يزا میك  ُُّّ َ١ہَ

3383 Audio

 .194ضُ٠ي ُّر ضُ٠ي ُّر ضُ٠ي ُّر ضُ٠ي ُّر

3385 Audio
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--ظ--- .195مّق یّه مو خبیك  ،مّي شو ُّ ،ض٤یق ،

سیف ٓ ٣طلش ػیك ْ

3333 Audio

 .196ظاىگصق ْےھچ ْبصھافْديں ْينْھجوےمْ ْرويشٌْاْھيْاؤ

3353 Audio

 .197ظاىگصْٔ ْينْ ْْبؼارة ْْاكي

3338 Audio

ُ
َ ہیك ري خ ی ٠اخَّ ٗ ظر آُّْ
 .198هٗ کہن

 .199ظرت ْينْ ْاْ ْراتْ ٌْْاْ ْْبصھافْديںْ ْ ْكْسيوْ ْْےھچ
َ واحٗ ہَ ٚل ًضح ٠افعف ہَ
 .211ىح٠ي ْجھ

ُ
 .211يٝ ٧ن رس کَ مّٝنء ُ٠ش الہ ُ٠ہل خّ٢بگّ ْ
.212

رساكر ِ ْ ْدمحمْ ْےھچ ْ
رسدار ِْ ْدمحمْ ْےھچ ْ ْ ْ

3338
3335
3333 Audio
3330
3333 Audio

 .213مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل اِ قّطمٌ مل طّن ٛف

0853 Audio

 .214سمّ سَ ٞہّ ه ٚل ملؾ ٜق کَ آُّ ْ

3358 Audio

 .215سمُّّ ٚل می ِ٧رل میك

3353 Audio

.216

ظورتْ ٌْاْ ْ ْاْكمْ ْػادمْ ْينٌْومس

 .217نیػ رٜك کَ لعـ ٓٝ ٣ن خّن ٟھٌ قرُّن ہَْ

3355
3833
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.218

ظيفْْاهلسم ْان ْْالؿ ْْےھچ ْ

3383 Audio

---ع---

 .219مّن ٣ی ُ٧واي واي طلب ّ یّشُ لگٍ
 .211مّي نیػ الہ ُ٠کَ ّ یّشِ

3383 Audio
3388

 .211مّي نیػ الہ ُ٠کَ خّ٣ ٍ٠ی ُ٧م٠د ه٣وه مق مٍّ٠

3383 Audio

َْ
َ سَ وي ذ٥إ َ١کل
مّي کَ ق٠مله ُل

3388 Audio

.212
.213

ػأ ْانْ اخعافْ ےھچْ ،ػأ ان اخعاف ےھچ

3833 Audio

 .214مُّّه ہَ ْجھکل رٜق کٍ ٓ٣ہّن لّ لفٗ

3833 Audio

 .215مک ٣ص ٠مک ٣کَ طلمَ ٔو واَ کَ ق٠م

3833 Audio

ىل يِال
 .216شكر كر اسس جبطط رىَسس ثرْبٌ دَطط يى ْ

3833 Audio

ٌ .217کـ آنکھمه میك ٣ی ُ٧صت ٞو ًسّ ٟھر ٍ٠ہَ

3838 Audio

ٔ .218و ٓ٣ہّن الہ٠ا ٣ی ِ٧رم سَ

3830 Audio

ٔ .219و رٜك کٍ آم ِ ٠رل مّرمّه ہَ

3838

ٔ .221و دمحم ُّق قرآه میك ہَ ّمشً ٚلش کٍ

3838
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ٔ .221و دمحم کٍ صلشت ّ یّشُ لگٍ

3803 Audio

ِْ .222ػٕ دمحم ان انـ ْين ٌاال ْجپوںْ

3803 Audio

 .223ػٕ ْين ْخبْ ْدؿ ٌْاْ ْٖص ْدـ ْ ْامسای ْْنصسںْ

3803 Audio

 .224ػٕ ْين ْْرسٌةْ ٌْاْ ْادينٰ ْغالـ ْچيوں

3808

 .225ػوؽ ْْٖص ْاْںْ ْےھچ ْْبطْْاميٌَْْْ ٌْاْ

3803

--غ--- .226ص ٠مک ٣كمّل ٔو لّمـ ٗ ظر آُّ

3803

َ ہَ ٓ٣ہّن کَ مّ َ١میك
 .227ص ٠مک ٣کَ ش ہن

3808 Audio

 .228ص٠ا ہَ ہ ٧لْ ٓ ٣اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

0883 Audio

 .229ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھو

3833 Audio

 .231فٍىاد ثثشٌٍ٘ وشَئسس داػٍ اهلل ين ِذزخ ٔسس

3833 Audio

ہپس شمّلٔ ٓ٣
 .231صللات و مًم ٓ٤ھل ہ ٧رم طلشو ی ٠ر

0550 Audio

 .232صلشت ٣ی ُ٧اِ ٓ٣ہّن رٜك ہَ خللي گ ٣أسٌ

3833 Audio

0533

----ؼ---- .233طمش ّ یّّٔ ٓ٣ہّن رٜك ٝن ظہلش طیٗ کٍ رنکھم ٞہہخ3838 Audio ٙ
 .234طمل خ یّت زع ٧طل ّ ی٠ا ٔط ٧هِ٣

3883

 .235طیٗ لّ ظہلش ہلِ طّہ ٧کٍ ٗ ظر ہلِ

3888

--ؾ---.236

ؼخٗ ُّضگٍ آح گل٥اش میك ہَْ

 .237جعب ْ ْظًادت ْ ْيسْ ْپْص ْ ْزٌَْ ْےھچْ
 .238ؼخٗ قرآه لّ خّمظ ہَْ

3833 Audio
3833
3833 Audio

 .239ؼخٗ ہَ ٚلش شب ُّضل ہَ ٙقش خىبع ٧خّصـ

3833 Audio

 .241يسؿْ ْان ٌْْزیافْ ْےھچْ ْْْ ،خافنْْاىلصافْْےھچ

3833 Audio

 .241فعه ٙلّ ٔسّن ہَ ٝن رٜق کٍ ٓ٣ہّن ہَ

3833

َ ٣ی٧ا وطلر َضم ہَ
 .242عّلف کَ وا َ ط

3838 Audio

 .243عّلف میك ت مق و ـی ٧ت مہّشِ ق٠م سَ ہَ

3850 Audio

 .244ػ ی ٠سھتٌ لّ مت قّت آُّ ضشٜك

3853 Audio

0533

 .245ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

3058 Audio

 .246ػ ی ٠و یًر مللٍ آٍ٠

3858 Audio
---ؿ---

 .247غی ٧م٠د ٔو رٜك ىجھکل ي٧ولّش ٞہیك

3883 Audio

---ـ---

 .248فاٌيٌْرص ْين ْػاھيٌْبارؾ

 .249قرح ٙسَ ػ ی ٠ن ظر کٍ م یّ ُّب ًَْ َ١س

3888 Audio
3883

 .251فصدكس ْان ْفصػخٕ كسظاين ْجمس ْاُسر

3888 Audio

 .251قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلاْ

3038 Audio

 .252لصّحُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ ًُغُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ

3333 Audio

--ف--- .253ق٠م ٝن ٣ی ِ٧طل آ ه ٣ؼھکّوِ ي ٧اّ یّ

3333 Audio

 .254ق٠م سَ ٔو کَ ظمق میك گتٌ ٞہّش ٟھرِ

3338

 .255ن ظري اكسّ ٍ٠میك ُّشع کَ ّ ی٠ھّ ہَ ُّش آح

3333 Audio

0533

 .256مقصٌْْا ْ ْا ْ ْدیھكوْ ْ ْھج ْ ْ ْجؿويص ْ ْْےھچ

 .257يير میك ٚلش ٣ی٧ا خللاي گ ٗ ٣ظر آُّ

3338 Audio
3333 Audio

--ق--- .258مْ خللي م یّه ہل شذ ُُّّن گـ اُ٠ام

3333 Audio

 .259مْ ذ٣ذ ٝن ٝن مہر وبیك خللي قگق ہَ

3333

َ آب کلٓ ٣سَ
 .261ه ٣وصؤ ٞہل

3338

 .261وشسس ؛ دػبء ٘ش ككهشٌٌ ِؤِٕني

 .262وسنتٌ ْحّي کَ نگہ یّن مّي رٜك ٓ٣ہّن رٜق ضُ٠ي ُّر
 .263کہّه وي مو شو  ٙقّب میك ہَ مَو میلش ىَحّب میك ہَ

َ ہیك مؤوبیك مللٍ ٓ٣ہّن رٜك
 .264کہن
 .265کلغنء گل٣و میك گ ٣اُؾ ُّش آوِ ػ ی٠لیٗ

3303 Audio
3303 Audio
3308
3305 Audio
3333

ّ
َ خًف وشُ رِ
 .266کل٤یق کٍ مّہٌ رس

3333 Audio

 .267کل ٍ٠شو َ١وبیك مّ خللي گ ٣ہلوِ ٚل میك خّٚله

3383 Audio

 .268کل ٍ٠ؼخٗ ضوش کٍ ہَ ٣یٝ ُ٧ن خّرو ِنتٌ

3388

0530

َ
ک
 .269م یّ مّن ہَ ٓ٣ہّ ٍ٠رش ہب ـ أسٍّ٠
ت مَ گله ہَ ٔش ٙرهٙ
 .271م یّ صّـ ٣ی ُ٧اِ ب ر

 .271کیله ٝن اظ ٕہر میك ہ ٧شوض ػ یّه ہل مّرُ

3388 Audio
3333
3333 Audio

--ك---گ
 .272لـق کل٤یق میك گل٣و ہمّشا اُؾ ہَ
ُ
 .273گھر ٚلش سَ ملللر کَ ہَ ٔو لّ اخَّ

3333 Audio
3333

--ل---.274
.275

َْ
َضم ہَ کَ ہف ٟھٌ رنکھی یگ

الھكوْْجاںْيسْفساء ْْھتيئ ْْجاؤںْ

َ .276کھم مّل َکھم مّل

َ ہی ك
 .277لْ ٝن اوصّـ ٔو کلن و ٌکّه ش کھن

3535 Audio
3330 Audio
3333
3333 Audio

 .278لٹھُّّ رل می٧ا حٗ سَ ٣ی٧ا ق٠سٌ ظمق رنکھّ
ّ
ظ
 .279ل٢ت ہَ ٢تٌ سی٢ ٧تٌ ٣ی ِ٧مق میك

3353 Audio

 .281لسّن طؼ ٝن ٓ٣ہّن رٜك کٍ  ،كؿف خ٠ا کٍ ّ یّ ّ یّ ہَ

3353 Audio

3353 Audio

0533

 .281ل لظ قرمّ َ١ہیك ملَ َ١ضمق مل ٍ٠سَ
 .282لکھّ طل هٗ کل وصػ ت مہّشُ خ یّب
.283
.284

ىْسفٌْا ْفيافةٌْوىلْينْْکيسمْ

لّْ

َ ًُ٤یك ٣ی ُ٧زع٧ت میك آىه طلع ٕصنتٌ ہَْ
لنن

 .285ل یلى ال ق٠ش سَ م طلع ال فحر ُؾ

3383 Audio
3383 Audio
3388
3333 Audio
3330 Audio

--م--- .286مّّ ی ٠ػ ی ٠لیٗ کَ ہله ٘غمن ضاش میك
ُ
 .287مّي شو ؿیف ہَ ٔس ٣یٝ ُ٧ن ُّضق ٍُ٠٠

ٌ .288ائسةْپصْْبِھٹاكےنيْظاےھتْْػْٕھيْْبصةكْانْ ْْىلٍةْْجٌلرا
 .289و یـ ایمّه رل میك آُّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ
.291
.291

م٠د آقّ َ١ػہّه عق و ٔط ٧ه ُّ٣ہَْ

ٌاري ُْيْوْ ْچبھاكي ْکزكں ْھچوںْ

3338 Audio
3335 Audio
3333 Audio
3333 Audio
3333
3333

 .292ىح قـ ٓ٣ہّن رٜك ہَ ُّؿ شصلاه لّ طلابْ

3333 Audio

بيت رابْين ْ ْنصانص ْخػجْ ِْفعاينْ
 .293دمحمْ ْ ِ ْ

3338 Audio
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 .294دمحم مّي لّ رشُّش ہَ ٝن

3333 Audio

َ ہیك
 .295دمحم کل ًؽوؽ ُ٠ش رنکھن

3333 Audio

دمحم دمحم ہمّشِ دمحمْ

3335 Audio

.296
.297

َ َ
هدد هدد هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهللْ

3338 Audio

َْ
 .298م٠د مم٠ود کٍ رس وقٔ رہق سَ ٕکل

3303

 .299م٢کلش م٠د ُّّْ ـی ٧اَُّم ہَْ

3308

ٌ .311صخبناْ ْ ْ ٌْْصخباْ ْ ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ْْچبھاكي ْ ْ ْ ْ ُْْنی
ل
ٌ
صط
ی
و
َ يزا آُّ
 .311يزاُّ اہـ ٢ی ٙا فٌ ک

م
ً .312ؼعـ وَ طّہ ٧رٜق کٍ  ٙقّ ٓ٣ہّن آي٧ا كصـ ہیك
ً .313عکـ وسّء کَ لصـ سَ ًعکـ وسّء ہلَ١

3333
3333 Audio
3330 Audio
3338

ً .314قہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك

3338 Audio

 .315ملؾ سَ ق٠ش مّہّ آة کٍ ري خ ی ٠عّلٍ ہَ

3380 Audio

.316

ننتخٗ ہَ ٔو رٜك  ،رٜق کَ ي٧راشوه میكْ

ْفيـْ ْْبصھاينْ ْ ٌْْفقوْْػأْےھچْْابينْ
ٌ .317وائس ْ ِ

3383
3333 Audio

0533

.318

ٌوالان ْ ْينْ ْخرضة ٌْاْ ٌْويك ْےنْ ْ ْاْ ْپيؼاينْ

3333 Audio

ٌ .319وىل ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْْفيافةْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْاایْ

3333

ٌ .311وىل ْبصٖافْ ْديں ٌٖلراْ ْےھچْ

3333

ٌ .311وىل ْ ْْبضـْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْجرشیف ْ ْ ْ ْْالای

َ ّ یّ لله ْجي سَ ہٌ رل لگّ للهْ
 .312مللٍ ْجھ
.313

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ

3335 Audio
3338 Audio
3035 Audio

 .314مللٍ دمحم ٚلش خ٠ا رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء

3333 Audio

 .315مللٍ می ِ٧مللٍ می ِ٧مللٍ

3330 Audio

 .316مللٍ مللٍ اُؾ ٗ ظر ٔس اُؾ لىحن اُؾ ٗ ظر

3333

َ مللٍ مللٍ آقّ مللٍ
 .317مللٍ مللٍ ص٠ا ر ّ یگ

3353 Audio

 .318مللٍ مللٍ کٍ ص٠ا ہ ٧رم ہ ٧آن ہَ

3358 Audio

 .319ملمیؤ آح ہَ ہ ٧اُؾ ٔط ٧کل مّرُ

3355

 .321می ِ٧زصلش ٝن عًم ٛف سَ ہَ

3383 Audio

 .321می ِ٧ي٧لّش ٣ی ًُ ُ٧لله

3380 Audio

0533

َ
 .322می ِ٧خىیلب مّ کل ّ ٍ٠یّ رِ ىجھ

3383 Audio

 .323می ِ٧مللٍ ٝن واشوه ہ٩اشو میك خّه

3383 Audio

 .324می ِ٧مللٍ کٍ مّن ٓ٣الٍ لگٍ

ُ
َ خّرم کٍْ
 .325می ِ٧مللٍ کٍ م٠ح ٙہل ضُّه ہل ا ُک

3385
3388 Audio

.326

ٌيالدْ ْاای ْْاےجْ ْسزدارِ ْاّبيأ ْْانْ

.327

ٌيالد ْانْ ِْغٍْٕ ْظْاایْ ْ ْنصسںْ

3530 Audio

.328

ٌںیْْبصھافْديںْپصْھچوںْؾسےقْےنْْكاريْ

3538 Audio

ٌ .329ںیْ ْےنمت ْ ْْحمبة ْْنصجو ْرھيط
 .331میك ٚل ٢تجیق لّ عًم ہله

3538

3535 Audio
3533 Audio

---ن---

ُ .331يب زادٔ ْليْب ْاٌاـْ ْاىضٌاںْےھچ

 ٗ .332ظر آُّ ػ ی ٠لّ شوٓق ہًل ْ

 ٗ .333ظر مہر طل ٣یٔ ُ٧و عّلٍ ہل خّۓ ْ

َ ارسّه ٣یْ ِ٧
ٞ .334ہیك م ق٠وش ٔط ٧گق مک

3533
3533
3533
3503 Audio

0535

ِ .335ور رسپاال ظہاٌْاْ ْےھچْ ھج ابسايع ْ ِْور ْ

3503

 ٌ---ي---

 .336ہ ٧رم شہَ نگہ یّه وي سو الحًل ٣ی٧اْ

3503 Audio

 .337ھص ٌؤٌَْْےن ْجاف ْيس ْپيارا ْبصھافْديں اكا ْےھچ

3508 Audio

ج َت َم َـعَ َ َالَحَسَنَاتَ
ٰ .338ھكَذَاَ َت َ

3533

ُ
َ اكسَّ١
 .339ہف اظ ر ّ یؾ کَ ٓ٣واً َ١قہلش ہَ رسک

3530 Audio

 .341ہف طل م٠د ٔو سُ خّي شيف ه َ١٣ہیك

3538 Audio

َ
َ ہف رنکھی یگ
 .341ہف رنکھی یگ

3535 Audio

 .342ہف هٗ و شوض ّ یّ طلاه ہیك کق کَ ان کَ

َ
َ ٢ن
َ ہیك ٣ی ِ٧م طّہ٢ ٧ن
 .343ہف رنکھن

س
ن بناں شہَ
 .344ہف مْ ػہّه میك مُّـ ر
ؿ

 .345ہف ه َ١٣ہیك اظ مّي کَ مّٝن میك ٔطٟ ٧ھ ی١
 .346ہف  َ١رل اّ یّ ٔو ٝن ّ یّشا

 .347ہف  َ١رّ یّ میك ٞہ ٙصلشت ضّ یّ رنکھٌ

3583
3588 Audio
3583
3533 Audio
3533
3533

0538

 .348مهبسا داػٍ ثش٘بْ دَطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ

3538 Audio

 .349ہمّشِ مللٍ ٓ٣ہّن رٜك ٝن كمّل ٚلِػ ق٠اء ق٠اء

3533 Audio

 .351ہل ضّْ ص٠ش مّي ہ ُ٠اْجمق کَ ٢تٝ

3530

ّ
 .351ہل ٕصلش لّ ٣ی ِ٧حٗ ِیش رل شوٓق ذ٣اؿ

3533

 .352ہلا ہَ ٘ع ٠قرح ٙکَ طلسٌ لّ ٟھر آ ّ ٣ی٠ا

3538

 .353ہَ آح ُ٠ش ُعّرت کمّل کَ اوٓ٣

3553

 .354ہَ آح خلؼ میك و یًر مّي گ٣روه قر

3558 Audio

 .355ہَ آح لصـ خ٠ا سَ کمّل طل ٍ٠لّ

3558

 .356ہَ َُّ ٣ی ِ٧ىح ٠کٍ کیٍ٠ُّ٧

3580

 .357ہَ ٕص٠ف ْجف رٜك کَ آسمّه َُّ َ١ي٧

3583

 .358ہَ ٣ی ِ٧ظمق میك م٠ا مّرمٍّ٠
 .359ہَ ٣ی ُ٧طرض وـظ خ ُ٠لّّ یّت سَ

3588 Audio
3833

 .361ہَ ٚل ٘غه ٙالہٌ ف طّ کٍ

3830 Audio

 .361ہَ رعلت ہٚ ُ٠ل اِ طلع سی ٧ننٹھّلَ

3833 Audio

0553

 .362ہَ رھلم ٓ٥م میك راعٌ اَمّم آ َ١ہیك

3833

 .363ہَ ظہلش کٍ ٓ٣ہّن ق ٠خّء کف

3833 Audio

 .364ہَ غی٧ت ىخ یّش لّ ىخ یّش ضمیك ٓ٣

3833 Audio

 .365ہَ کعننء رل ٔو لّ  َ١مّقنن شب خّٝن

3838 Audio

 .366ہیك گـ ُ٠ن کتٌ ْ ٣ٓ ،جي مّ گـ ع٢اش کہّه

3838

 .367ہَ مّي سَ شوٓق می ِ٧گل قّم کٍ صلشت

3803

 .368ہَ ٚلش امّمٌ سَ شوٓق ٣یِ ُ٧یسٍّ٠

3808 Audio

َ دمحم
 .369ہَ دمحم کَ جیس

3803 Audio

 .371ہَ منن ٝن ٣یٚ ِ٧لش خ٠ا خللي گ ٣أسّ
ُ
 .371ہَ ٝن او ی ٠کو وي ٚلِػ ُّ ٍ٠آوِ

3808
3833

--و---َ ع قـ شمّ صّـ کو هٚ ٙلؼي
 .372واصػ سَ کہ

3833 Audio

 .373وـظ ٓ ٣می ِ٧مللٍ کٍ لصّحُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ

3880 Audio

 .374وي خ یکٍ رُ ٠کل امًق خـ کَ آ َ١ہیك

3883 Audio

0553

 .375واي واي رُ٣ ٠ی٧ا میك ه ُّ٣شہله

3833 Audio

 .376وي ملضوه طلر ْجلر ہلُّ ہَ طل رل سَ ٕکل یّ ہَ

3833 Audio

---ُ-- ُّ .377خ٠ا ُّ خ٠ا ٓق ہمّشُ رعّ

3833 Audio

 ُّ .378شب می٧ا زصلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

3833 Audio

 ُّ .379شّ یّ زصلش معلٍ ٓ٣ہّن رٜك( ازْكملْػہضادمْػریيَْبہَْؾاخبْٕدـْ)ْ

3838 Audio

 ُّ .381شّ یّ زصلش معلٍ ػہّه شہَ

ٝ .381ن طل ُّشان طلسٌ ہَ ه ٣شہّ گلہ ّ ٧یّش

3833 Audio
3853

َ ُّػ یّه ٛف ہل
ٝ .382ن ظمق ت مہّشا ہَ ا مک

3858 Audio

ٝ .383ن طؼ کٍ ہَ ٓ٣ہّه میك مل ٍ٠ل یّلله

3883 Audio

ٝ .384ن راعٌ دمحم دمحم کو راعٌ

3883 Audio

َ ُّ مّي و یّشق
ٝ .385ن مّل گ٣ي ہل ْجھ

3880 Audio

ٝ .386ن ّم وٜك ہَ و یًر و یّشق ہل و یّشق( و یًر ) 333

3883 Audio

ٝ .387ن ٔو کٍ مّه ؼخٗ ٢یغمی ُ٧ہَ

3888

0553

ٝ .388ن می٧ا کعنن رٜك شذ ه ِ٣خ٠ھر اّ یّ
ٝ .389ن ُّّْ ہَ ضمّ َ١میك ٔو يرراه کَ خّ ٍ٠کَ

Audio

8333
8330

اْ ِْوٍوْخسكدْفقالءْينْػافٌْاْےھچ

 .391خ٠ا  َ١یمکل ٌکّي ٧م یّ و یّشم یّر

8333

 .391مّسو٢ی ٙکل ضّْ ہَ اق مو خبیق سَ

8333

 .392لکه ٙسَ ا٢تٌ خلف و ْحمـ کَ ُّب میك

8330

0550

صللات و مًم ٓ٤ھل ہ ٧رم طلشو ی ٠نپی ٧شمّلٔ ٓ٣

.1
.2

صللات و مًم ٓ٤ھل ہ ٧رم طلشو ی ٠ہپسر شمّلٔ ٓ٣
٘عتٌ کو خ یّب ٌصطومُ و مّ هع شوض
ُ
ُ
ع
ب
َ رشور ٓ٤ھل  ٢ہف ْخ یّب لٍ وي می ٧امف
٘ع ٠ا مک

ق یّه٣ٓ ٙ

ایمّم ٘غف کَ مّٟي ٝن رٜك رس ٔو سَ ہلا ہَ کمّلٔ ٓ٣

.3

س
ٟھر خ٠ه ٙقّطمه ضہ٧اء میك ٔ لیف ارب سَ ؽرػ ه٣و
ُ
َ اہـ ِ قّوت ٘ع٢ ٠تٌ عّضم هٗ اُکٍ ع٠اوت ٓ٣
ٟھ

.4

رصبیق کٍ خ٠ه ٙمیك ْحًو صللات و مًم لّ ِنتحّ کَ

.5

لعی ٙکَ ٕہّم ه٣و ُّق ٢اِ مؤمیل اہـ ِ قّوت ٓ٣
َ امّم ہل َ١ہیك امّم الـعُ ٧لؾ
ٟھر ٔسـ رسیق سَ جنن
صللات ٓ٤ھل ُّ ص٠ف و ص قّ ہ ٧ینّر ٓ٣ح امّه٣ٓ ٙ

0553
ٔو ٓ٣ہّن ہُ٠

.6

ٔو ْجف ہ ُ٠کٍ طمل  ٙقّ کٍ ه ٣کَ رعّء هٗ ؽرػ هٜ٣ك
ٔو ٓ٣ہّن ہُ٠

.7

ہل خّت من اہـ وَ لّ اِ شب ٔو ْجف ہ ُ٠کٍ اطّغ٣ٓ ٙ

رو خؿ کٍ ُعّرت ہَ خّصـ طّغ ٙمیك امّم اوش راعٌ کٍ
َ کل ٍ٠ػ ی ٠علٍ اؽمّل اوش ا٢تٌ شُّط٣ٓ ٙ
ؽم٠ي ٝن ش کھ
٭٭٭٭٭

0558

َ
اب اوش ْجھسّ کہیك م یّ کل ٍ٠هٛ٣ف مل

.1

َ
اب اوش ْجھسّ کہیك م یّ کل ٍ٠هٛ٣ف مل

.2

َ سَ ہل ِ قّ امکل
كمّل ُّق کَ ر نکھ

.3

ُ
لی
م
َ
صً َ١م٠د ػہّه ؿی ٙا عیف ل

ِ
َ
طل ْجي سَ گ ٣کلُّ ٍ٠خّلٔ قیف مل
ت مہّشُ ٌکـ رکھّوِ ٚل ٟھمل خّوِ هٗ
م
گ
َ
طل کل ٍ٠لـق قرروظ لّ قیف مل
ن بع

.4

ہ٩اش زھلُ ِ١اقّلیف

.5

ْ ُخ
ل
م
ی
و
َ مّ ـ خّل
میف ق ٣یٚ ُ٧له ہَ ک

.6

گ ٣کلٍ٠
َ
ہَ م یّ ىحّل کو ٣ی٧ا کلٕ ٍ٠ہیف مل

َ
گلله سَ ُّؿ میك رس طرد سَ ٔسیف مل
ه٣و اطّغٔ ٙو طل ؽزٓ٥و خّہل ٛف
کو ہمکل ٘ع ٠ق یّ ًسکق قٛ٠ف

َ
مل

0553

.7

ُ
ہ ٧اُؾ ًق میك مہّشت ٝن کیله ه ٣ہل امکل
َ
مل
ؽمّر رٜق مّ رس مّي کل ُٛ٠ف
ُ
خّن ْحُّّ ہٌ مغنیَف امکل

.8

ہل اّ یّ

.9

ت مہّشُ رارشسٌ کَ نیٗ ٝن رخـ ٞہیك

ٓ٣وض

مؾرکو

َ اگ٣
ْجھس

ع نی ف

َ
مل

َ
کو رل شکسنن ػہّه میك کلِ ٍ٠نیف مل

.11

َ ٟھر خ٠ا سَ رط ٧کَ رن
طل ٛف سَ ٘ـض ش کھ

.11

َ ؽرع مکیق میك خّ ہل
ىخٗ کَ وا َ ط

َ
َ
کٹھٌ ٝن ہلوُگٍ وي عّقی ٙو ؿیف مل
َ
مل
ٓ٣وض رط ٧ع٠و کل ٣ی ِ٧دخیف

 .12ه ِ٣طل رعلت طؼ کٍ ْحّن و رل خ٠هٙ

ُ
ف
َ
ٚل رو ػہّه میك اسَ شِبنن ظیف مل

0553

ٞ .13ہٌ ت و یّ ہَ ا٢تٌ خ٠ا سَ صت ٞو ًسّ
کو آي٧ا

.14

٣ی٧ا شوض

َ
مل
او ی ٠و ٢یف

ہل نکنن ستجٌ سَ م یّ قُّ٠ي ٟھً اكم٠
َ
ٝن ْجف رٜق مّ حٗ ُؾ کلٛ٠ُ ٍ٠ف مل
مّي رٜك

٭٭٭٭٭

0555

اُ٠اؾ سَ آ َ١والَ

 .1اُ٠اؾ سَ آ َ١والَ
لکه ٙو یّ َ١والَ

ؿیٙ
کلٓ٣

٣ٓ .2ہّن

رٜك

دمحم

ٚلش

راعٌ

امیك

دمحم

٢یعّم

ّ یَّ١
ًَُ١

والَ
والَ

وبیك
ََ١

دمحم
والَ

 .3ہَ سات ٣ی ُ٧شظهٙ

ہَ عّم ٣ی٘ ُ٧غهٙ

ٗ ظرت

والَ

اوسی٧

٣یُ٧

 .4م یّ وـظ ٓ ٣خکف ہَ
وي شب سَ طل قلف ہَ

م ی٠ن

ّ یَّ١

ٓٚ ٣لش هٗ للف ہَ
ُّّ ی٠

َُّ١

والَ

0558

ُللاش

خ ی٠شُ

سَ

ُّط ـ

و یَّ١

والَ

 .6مُّّت

ہّْمٌ

میك

اٚلاش

قّطمٌ

میك

اؼحّض

خّکمٌ

میك

خللي

رنکھَّ١

والَ

یمٍّ٠

 .5اؼحّض

اكمُ٠

سَ

اوش طلل آ٥رُ سَ

خّرم

رہلی٩

لّ

مًضم

زع٧ت میك ٣ی ُ٧راٛف

ىح٠ي

ْحَّ١

والَ

 .7ػ ی٠

*****

0583

.1

.2

.3

ْاُ٠اؾ کَ ُّشِ میك قرُّنْ
اُ٠اؾ کَ ُّشِ میك قرُّن
ُ
طّہ ٧کَ رَشِ میك قرُّن

رو خؿ کَ ٕہّشِ میك قرُّن

م
اِ مللٍ كصـ میك قرُّن

قرُّن

ہًسّن

.5

میك

دمحم

اِ مللٍ دمحم

ہًسّن

.4

طیٗ کَ ّ یّشِ میك قرُّن

دمحم

میك

مبصلغ

میك

دمحم

قرُّن

ُّىلت

دمحم

میك

قرُّن

میك قرُّن

ہو یّم

دمحم

میك

قرُّن

قرُّن

ُّىلت

دمحم

میك

قرُّن

ّ
اِ راعٌ ٓ٥راه میك قرُّن

اِ قّطمٌ مل طّه میك قرُّن

اِ ٌع ٧کَ ٘عمّه میك قرُّن

سی٧اضُ کَ ہًسّه میك قرُّن

ّ
اِ معتٌ قرآن میك قرُّن

لکه ٙکَ اِ لقمّه میك قرُّن

اِ ٚلش کَ أسّه میك قرُّن

اِ قبض کَ ُّشاه میك قرُّن
لکه ٙکَ اِ ُّشاه میك قرُّن

0583

.6

.7

.8

میك قرُّن

اِ ُّّْ خ ی٠ش میك قرُّن

اِ ٚلش

٢یمی٧

اِ شب کَ ؿصیفر میك قرُّن

اِ مّقٍء کلٓ ٣میك قرُّن

قرُّن

ٝن مّن ہَ ُّرش میك قرُّن
ُ َ
اِ ضُ٠ت قّرش میك قرُّن

ٗ ؼہی ٧کَ خّرش میك
ہ ٧ستٌ ٓ ٣قّرش

میك قرُّن

یمٍّ٠

میك قرُّن

ُ
م
اوش ا کٍ طلا ٍ٠میك قرُّن

م٠د طلا ٍ٠میك قرُّن

اوش هٗ ضُ٠گّ ٍ٠میك قرُّن

کہ یّ ہَ
اوش

*****

0583

.1

ْاٚل ٓ٣اب کَ راعٌ کٍ خّق ُّه لَ للهْ

اٚل ٓ٣اب کَ راعٌ کٍ خّق ُّه لَ لله
میٕ ُ٧گّي میك اٚلاش يرٕضٌ لَ لله

.2
.3

زصلش ہیك ا ٍ٠طّلْ کَ َل کَ م ؼہر
ّ
َ ٞہّه اّ یّ م٠عّ لَ لله
طلٗ کَ ٞہل
َ ہیك ھو یّم
ؿبہیك ف طّ ہلا کلٓٝ ٣ن ا ُک
طلٗ ہل اُؾ کٍ اکیٞ ٧ہّه ف طّ لَ لله
ِ ی یـ

ٚلمـ میك

.4

اگ٣

.5

عف رسیق کٍ ىحلس ػہّه شخّۓ ٝن

.6

زصلش

هِ٣

َ امؾ قّطمن لَ لله
میك مغفرت کَ لنن
وي اشػ طػ ہَ وہّه میك ٟھٌ ا٢تٌ خّ لَ لله

َ
عف رسیق احٗ اوش طلٗ ہَ مللٍ کل

ػہّه کَ فیق ٝن لله  ،ذ٥ن ه ًُ٣لَ لله

0580

.7

رسیق  َ١طل رعّ

.8

ٕص ٠الف طل ٝن اق ُّش

.9

ٞ
اگ ٣زصلش کَ ق٠مله ُلؾ ہت ٝخّىه

کٍ ىجلر آذ ٣میك
وہٌ رعّ طل ٝن راعٌ ه ِ٣رعّ لَ لله

.11
.11

ُّ رسیق

َ
کہ

َ کٍ ارا لَ لله
میك عير ٟھر وي ص٠ا ر ٢ن

ُل یْ ٠خ ٙکٍ شهػ ٙکٍ ا٢بہّه لَ لله
الہٌ مللٍ دمحم

ہل

ر ط٧

ُؾ

ُّقٍ

وطتًو مک ٣لّ ٝن صت ٞاوش ًسّ لَ لله

ىجلر

مک ٣میك لَو أسٌ ہل لگٍ

مّه٣

ه٣وه میك ؽرػ دمحم کل ْح٠ا لَ لله
*****ْ

0583

ُ
خ
ا ینیله لّ ضوش ٝن ْخُ ٙؼ ی ٠ہَ

.1

ُ
اخ ینیله لّ ضوش ٝن ْخُ ٙؼ ی ٠ہَ
ٓ٣ہّن رٜك

.2

ضٜق الہ ُ٠کَ خُّ ٠کل رنکھّ ہَ ػ ی ٠ہَ

ؾط٧ت کَ مّض ہل َ١ہیك ىح قـ ہَ رـق کٍ
آنکھمه کَ آگَ مّہ ٠م طلٗ کٍ رُ ٠ہَ

.3

٘غمن ہَ م٠د طلاٚله لّ ؼل َؿ َ ّنذا لّ ہَ

.4

شوضوه کل کھمل ر٢تٌ ہَ ان طّش کٍ رعّ

.5

قرح ٙکٍ ق یـ و قّل ہَ گف ٙو نی ی ٠ہَ

٣ی ُ٧ضُّه ٟھٌ ق
ف
ل رہق کٍ لل ی ٠ہَ
ر
ػ ی ٠رسیق ٚل ہَ ٚل ہف ہیك ٣ی ِ٧عًم
ٓ٣گسنن طل رسیق سَ ہلوِ ٓ ٠ُ٥ہَ

.6

رلچش٘ اہـ ٍہف ہَ ہ ٧اُؾ ىخق ٣ی٧ا
ہُّ ٧ت میك ٚل ملخ ٠طرض خ ٠ُ٠ہَ

0588

.7

ِیسؾ قرُ ٠ؿع ٧و وخ ی ٠ضمّه ہَ ٚل
ى ٝکہ یّ ہله گلاي خ٠ا َ١وخ ی ٠ہَ

.8

يرّ ْ ٟم یّ ہَ ُؾ جیسٌ ٣ی ِ٧گھر لّ ہَ
اوش

.9

ًسیُ٧

َ
کپی ٩رشم ُّ ذ ٠ُ٣ہَ

يره ٥ہَ ٚل خىیط ُعّرت لّ َ لًم

خ٠ه ٙمیك طل زصلشُ ہَ وي ٟھٌ ُؼ ی ٠ہَ

 .11طل کو ٝن ہل اشاريء رل سَ ٣ی٧ا هسنذ
ن ی طّن ہَ لعیق و طرُ ٠و هَسنذ ہَ

.11

اِ مؤمیل ىلاُ ٠عقتٌ طل ہیك ّم ہیك

رّ یّ میك ٟھٌ ٚل آة کٍ طّغ ٙمف ی ٠ہَ

 .12م یّ کل ٍ٠م عی٧ػ ہل ت مہّشُ خ٣ٓ ّٖ٠
ُّّ ی ٠کل

ت مہّشُ

لًم

ىخ ی ٠ہَ

ٟ .13ھّ ٍ٠کَ لّم ٟھّٝ ٍ٠ن آٚ َ١ل کلن آَ١
طؼ ُّت ہَ ٝن ىلل وسٌ لّ م ٠ُ٠ہَ

0583

.14

ُُّ٠ھٌ کير طل رعلت طؼ کَ ٗ طّم ٓ٣
ٓ٣واي ٝن کٍ کو ملْف گ٣مّ م ٠ُ٠ہَ

.15

أسّن کل ٚل ہه ٙيرراٝن ي٧ؼ ہَ

ک
ّ
شب ىخ ی ٠ہَ
ٟھر ٚل ف یـ زع٧ت

 .16طلر وي قرّْ آ َ١ہیك ٙفرّْ ػ ی ٠ہَ

اكم ٠ہ٩اش ؿتػ ٚل آب ٟھٌ ٘ؼ ی ٠ہَ

٭٭٭٭٭

0583

اخًغ و اعت قّر ٓ٤ھّ َ١ہل َ١خلل
اخًغ و اعت قّر ٓ٤ھّ َ١ہل َ١خلل
رّ یّ لّ ُعـ رل سَ گھ یّ َ١ہل َ١خلل
ّ
گھر سَ خلل ٚل ضار ٚلکـ کل مّٟي لل
س
ٔ لیف کل  ،شصّ کل

 ،نالےت

ہل َ١خلل

َ ہل ٛف طل ق یلوء خّخّت کٍ طرـ
خلن
اّ یّ ي ّ ٧یّض

ؼھکَّ١

ہل َ١خلل

من ظمش ٛف کل کعننء رعلت لّ ہَ طماـ
ضيزم سَ ا٢تٌ ّ یّظ ْجھّ َ١ہل َ١خلل

0585

ُ
ُ
ُ
ُ
نکؾم ہل ا کٍ سه ٣اوش ا کٍ ُّر میك
رّ یّ لّ ُعـ رل سَ ٟھً َ١ہل َ١خلل
ُلکله سَ ؼھّص َ١خلل ہ ٧اُؾ گّم ُؾ
ُ
آنکھمه سَ خّش و رس کل اٟھّ َ١ہل َ١خلل
رس سَ ت مہّشُ ؽرػ ُ٣ٓ٢ا ہل مؤوبیك
کجي أسٌ ُّت رل میك ّ یّ َ١ہل َ١خلل
ٚلؼھم کو م یّ لکھّ ہَ لکی٧وه میك ہّٟي کَ
زھلُ١و ْجلمٌ ہّٟي رکھّ َ١ہل َ١خلل

0588

اق روي ِ٧کل ىحلس ایمّن کَ ارب
َ کو شکھّ َ١ہل َ١خلل
آٔس میك خّ ھنن
عتًوء رل میك شيف ه٣و
ٔو کٍ ّ یّء خ
ْحرٓ ٣مـصی ٙکل و یّ َ١ہل َ١خلل
ُ
َ
لّم آِ َ١یؾما ٍ٠میك مک ٣إکّ خّ ہنن
َ ُّىه رُّ َ١ہل َ١خلل
ہّٟھمه سَ ا ٢ن

م یّ خّلٍ ہّٟي خّ َ١ہلىحلس کَ ِیش و پَس
ُ
شومّل مّي رٜك ٝن اصھّ َ١ہل َ١خلل

0833

َ ٛف
رس وقٔ وي ّماش ہل لُّ٠ھله ٝن ا ٢ن
ُ
ُ
ل
ُ
ُّٔس ا کٍ ُّ کٍ لّ اٟھّ َ١ہل َ١خلل

ہَ ٝن طمف ؾؾؽ  ،خىی ٙکٍ شاي میك
َ ي٧وه کل ُّىه ّ یّ َ١ہل َ١خلل
ا ٢ن
ُ
َ
ال یّ ہَ ٕہر اُکٍ ّماشُ کل رنکھن
ٛف آ گَ آ گَ ٟھی ٨ہ یّ َ١ہل َ١خلل

اكم ٠ت مہّشا لّم ہَ م٠د ٔو ضمق
اُعّش

آُ٠اش

و یَّ١
٭٭٭٭٭

ہلَ١

خلل

0833

ْاْ ْچاُس ْ ْفساء ْ ْےھچ ْ ْدمحم ْْپص
ْ
اْ ْچاُس ْ ْفساء ْ ْےھچ ْ ْدمحم ْْپصْ

ْ

ظخاراْ ْ ْ ْفساء ْ ْ ْےھچ ْ ْدمحم ْْپصْ

جاف ْ ْ ْفساء ْ ْےھچ ْ ْ ْدمحمْ ْْپصْ

ْ

ٌؤٌَ ْ ْ ْفساء ْ ْےھچ ْ ْدمحم ْْپصْ

ْ

داٌَْ ْ ْ ْپهڑ ْ ْ ْْجوْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ِْْوْ ْ

انـْ ْْجو ْ ْْجپْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ِْْوْ

ِور ْ ْْجو ْْدیهھػْ ْ ْاْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ِْْوْ ْ

ػهص ْ ْْجو ْ ْ ْ ْنص ْ ْ ْاْ ْ ْدمحمْ ْ ِْْوْ
ْ

خق ْ ْان ْ ْ ْدايع ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ
جافْ ْيس ْ ْاكىل ْ ْدمحمْ ْ ْےھچْ

ْ

انئبْ ْ ْ ْْليْب ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ِ
ٌاراْ ْ ْ ْ ٌْويلْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْےھچْ

ْ
جحْ ْ ْنصيْ ْ ْ ْاْایْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْػْٕ ْ

نصبالء ْْجيئْ ْاْایْ ْ ْدمحم ْ ْ ْػْٕ

جنفْ ْْجيئْ ْ ْاْای ْ ْ ْدمحمْ ْ ْػٕ ْ ْ

ٌسيْةْ ْجيئ ْ ْاْایْ ْ ْدمحم ْ ْ ْػْٕ
ْ

0833

خلييقْ ْ ْجحصْ ْ ْیسْ ْ ْدمحمْ ْ ْانْ

ْ

ٌشوْ ْ ْےھچْ ْاْ ْ ْاظخار ْ ْدمحمْ ْْانْ

ےھچْ ْ ْزٌضـ ْْييوـْ ْاْ ْدمحمْ ْْانْ

ْ

چوگصدْ ْْلواؼ ْ ْاْ ْ ْدمحمْ ْْانْ

ْ
معصْ ْ ْررض ْ ْاْےپ ْ ْدمحم ْ ْْےنْ ْ
ِ

گہين ْ ًٍِْتْ ْاْےپْ ْدمحمْ ْےنْ ْ

رب ْْحصت ْ ْاْےپْ ْ ْدمحم ْ ْےنْ

جأْ ْك ْ ْيوٍةْ ْاْےپْدمحم ْےنْ
ْ

نصْ ْ ْ ْْمسصن ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْْينْ ْ

نصْ ْ ْْرسٌة ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْينْ

ابُسمْ ْ ْرسجيةْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْينْ ْ

بال ْْىيئْ ْےل ْ ْجوْ ْ ْا ْ ْدمحمْ ْْينْ

٭٭٭٭٭

0830

اْ زك ين ؛ دػىح هي ثُغزبْ ؛

ٔككظظجبْ ؛

اْ زك ين ؛ دػىح هي ثُغزبْ ؛

ٔسس إ٘ب حمّذ

وٍُِىطط ٔسس ثثهىٌى امهب ككهٕب ؛
َ

َْ َ
ح ٔسس س حيبْ ؛
ٔسس امهب ر ْو ْ

هك ِظظىسس ؛ ثححّبؤ ِب ٔى خىاطط ِب

ثضسككى ِب خىؽجىئسس اميبْ ؛

ثثهٍى ؛ ككهٕب إ٘ب خهبسٌ ٔب اوثثش

ٔسس رفّبذ هبٍ ؛ أسس ُسِّبْ ؛

فىاوـٗ ؛ ػٍُِ ِاٌْظظٍ ٔب الوهى

هك خظظٕب عٍ ٌزّح ٌسس أغبْ ؛

ٔسس امهب ثثشٔذٖ ؤ ؛ هج ٔسس دَىهٍ

ٔسس َبد اْوسس طَريِ عٍُّبْ ؛

ثثشٔذٖ ٔب اْواص ُِِضضهب ككهٕب ؛

ػدت امهب ٔغّٗ ٔسس اَحلبْ ؛

ثثشٔذٖ ؤ ين خىثُىطط ين روش

وشٌ ؛ ففب ٔب هج اِخىاْ ؛

ثثشٔذٖ ؤ رغجُر وشسس ؛ خذا ين

ص ثبطط

؛

ٔسس ثسسأْىهـ ححهىضضٍ عٍ ؛ رُض ا٘ين

أسس رُض ححهىضضب عب ثسس وبْ ؛

هك دَذاسِ ِىىل وشسس دُوس عٍ

ثثش رالوحِ لشاْْ

عُٕسس اْثثٕب ٘ش ِان رِجُبْ ؛

0833

عِىهبؤ هج عِىهٍ ٌسس ؛ خٍذٌ عٍ

َ َْ
ككهٕب رُض هي عت ٔب ارهاى ؛

ٔسس ػٍُ و ػًّ ثُىسس ثثبٔىهىطط عٍ إ٘سس

َفنبء ِب ثٍٕذ هتبؤو اِِىبْ ؛

ثسس ثثبٔىهـ عٍ اَه ٍُِه عٍ ثُدب

ٍُِه ِب ثثظظٕححؤو اْعبْ ؛

زشَ ٔب وجىرش ؛ سٖ ؛ اِبطط ِب

هن وىئٍ وشسس إ٘سس زرياْ ؛

اْ عت ِؤُِٕطط رى ثطخ ؛ هك هج

ين ححبٔححى ِب ِىىل ٔب داِبْ ؛

ححُككبوسس ؛ ِؤِٓ ٔسس ػٍُ ٔب دأـٗ

اْ ثش٘بْ دَطط ؽٗ ٔى ازغبْ ؛

؛ خمقىؿ ثىيل ثثشٔذٖ ين إ٘ى

رى ثظ فَذَّ ِلٍ زٍَ عٍ ػشفبْ ؛

ٔسس ٌجّذ وشسس ؛ حمجخ ؽٗ ين

أسس اْثث ثثش هتبئسس لش ثبْ ؛

٘ضاس داعزبْ رى ٘ضاسو ولذ

وشٌ دسس فذا خغُ ٔسس خبْ ؛

ٔسس ُ٘ذ ُ٘ذ ؛ ِىىل ِفنً هك خظظٕسس

؛ ثثبين وظظبطط هت ين ثثظظححبْ ؛

ٔسس ثثظظٕححبوسس عككٍٍ خرب دُوس ين

أسس اْثث رى زك ين ثش٘بْ ؛

ػمُك آٌُّ ؛ ٔسس ػبيل لذس ؛

ٔشايل ػدت اْثثين ؽبْ ؛

0838

اْ ثسس ِىىل ثبلٍ س٘سس رب لُبِذ

دػبء ْا ٘ش اَه ولذ ٘ش اْْ ؛

وشسس ؛ ِذذ ؽٗ ين ػجذ ػٍٍ

وعُغ رى ْا ِذذ ٔى ُِذاْ ؛

*****

0833
ْاْ ًٌْضْ ْينْ ٌْںی ْػاانت ْدیھكوںْ

ْ

اْ ًٌْضْ ْينْ ٌْںی ْػاانت ْدیھكوںْ ْ

ْ

ےن ْْيضيضْ ْ ْينْ ْ ْاْایتْ ْ ْْدیھكوںْ

خامكْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ْيباداتْ ْ ْدیھكوںْ ْ

ْ

ےن ْ ًٌْسْ ينْ ْنصاٌات ْدیھكوںْ

اٌْصْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْٖساایت ْ ْ ْدیھكوںْ
ليْب ْ ْ ْْينْ ْ ْ ْيالٌتْ ْْدیھكوںْ
ْ

ْ

اے ْ ْ ْ ْاٌاـْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ِْنعو ِة ْ ْ ْ ِْور ْ

ْ

ىؤىؤة ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاْےج ْ ْ ْ ْ ْرْبوْ ِْة ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْورْ ْ

مچهےْ ْ ْ ْ ْنيوؤْ ْ ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ْجهب ِةْ ْ ْ ِْورْ
مچاكیو ْ ْ ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْبيس ِةْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْورْ

اترخی ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْؾفد ِةْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْورْ

ٌا ْ ْ ْدِوْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْاْ ْ ْزبس ِةْ ْ ْ ْ ْ ِْورْ
روشْ ْ ْھتايئ ْ ْےھچْ ْْاْج ْ ْ ْاْ ْ ْ ْاِور ْ

ٌش ِوْ ْ ْچاُسْ ْ ْاْ ْ ْ ْمچهےْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْامقصْ ْ

ْ

ْ

ْ

ےھچ ْ ْ ْ ْ ٌْرسة ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْاْجْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْازْھصْ

مْ ْ ْاْػرتْ
روش ْ ْ ْھتايئ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ٌْاى ِ

ليوہور ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاىًالٌاتْ ْ ْ ْ ْ ْْاهظصْ
ُ ّ
ْاخليق ْ ْ ْ ْ ْاهبصْ
ِْ
والكل ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌَِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ

0833

اے ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْيضادين ْ ْ ْ ْ ْْػْری ْ ْ ْ ْ ْ ْْدمحمْ ْ

نےه ْ ْ ْ ٌْْرص ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْلریْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ

ْ

ْ

ْ

اے ْ ْ ْ ْ ْ ْكسظاين ْ ْ ْ ْ ْرری ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ

ےھچ ْ ْ ْ ْهمىنْ ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ْ ْظری ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ

ِوراينْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْا ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْؾری ْ ْ ْ ْ ْ ْْدمحمْ

ھن ْ ْ ْ ْدیھكوں ْ ْ ٌْںیْ ْ ْ ْغریْ ْ ْ ْدمحمْ
رجهو ْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْظساْ ْ ْ ْرجهو ْ ْ ْ ْابيق ْ

ابىباب ْ ْ ْ ْ ْاىشْم ْ ْ ْ ْ ٌَْْ ْ ْ ْ ْْیْاليقْ ْ

ْ

ْ

ْ

ا ْ ُْيو ْ ْيس ْ ْظبْ ْ ْانْ ْ ْھچوْ ْ ْظايقْ
جْودْمك ْ ْ ْ ْ ْ ْيفْ ْ ْ ْ ْاملًارجْ ْ ْ ْ ْ ْرايقْ

ابملًايلْ ْ ْ ْ ْ ْاجيًَْ ْ ْ ْْيلْ ْ ْ ْ ِْيْايقْ
يْس ْ ْ ْ ْ ْ ْْیْوـْ ْ ْ ْ ْ ْ ْیهون ْ ْ ْ ْ ْْفصايقْ
٭٭٭٭٭

0835

اظ ْمع ہ ُ٠لّ طل ہل خُّّ ہَ ٓ٣واٝنْ

اظ ْمع ہ ُ٠لّ طل ہل خُّّ ہَ ٓ٣واٝن
ُ
مـ خُّّ ہَ ؿی ٙلّ اظ ىحص کل ٓ٣واٝن

ُ
ُ
اظ مّي کٍ الف ٙکٍ شہ یّ ہله م٠ا رھق میك
میك  ٍ٠کَ خىی ٙلّ شہ یّ ہله میك ًص یّٝن
راُّ ہله مگ ٣می ِ٧مللٍ کٍ خىی ٙمیك
رٚلاٝن ہله ل یکق میك ہ٧گٞ ٥ہیك رٚلاٝن

میك ّ ی٠گٍ ه ُّ٣ہله اظ گھر میك خ٠اوُ ٠کٍ
ٝن ق یلو و کعنن ہَ اوش ہَ ٞہیك شب خّٝن
َ

اطماش بزر گّٝن
َ
اىلال

لکنمّٝن

َ
ال طّـ

شؿنمّٝن

اهعّل

ه٣یمّٝن

0838

کق کہو کَ ہ٩اشوه کل ه ٣رّ یّ ہَ ضُ٠ي ٝن
رکھًُّ ہَ عّلف میك

اؼحّض ًستحّٝن

م یّ مّن و خًلٔ ہَ ٓ٣ہّن رٜك مللٍ کٍ
ّ
شُّ ٍ٠ستحّٝن ستحّٝن
ہَ م ؼہر
َ
ٝن سی ٧ہَ ٓ٥راه لّ ل٣ضاُّ ہَ اع٠ا کل
حٗ ضوش رکھُّّ ہَ و ی٠ان میك يرراٝن
ت ضبفاں کٍ
اظ شظه ٙشكمّه کٍ اظ ؾك ّ ر
گ

لـق میك ّ یّ

طلاه ہَ ہْ ٧حلَٔ ٙبْفاہن

ّ
اِ مّقٍ کلٓ ٣اِ ي ٧لّش امّمٌ ٔس
ُّکی٩ي ي٧اٚله سَ ٟھر رِ می٧ا ٢نمّٝن

0833

لَ لَ کَ ًُ ٔو کٍ و یًر کٍ قرح ٙمیك
ّ
گ
خ یّت کَ لـق میك هٗ طلش ہَ قرخّٝن
اظ ُّّْ طیٗ کٍ اظ طّہ ٧اظہر کٍ

عّلف میك ہ ٧اُؾ رل میك ٔسنت ٞہَ شوضاٝن
ُ
نیػ الہ ُ٠مللٍ سَ ٓ٣ہّن ہ ُ٠مللٍ
ُ
رعلت کَ ص٠ـ اُ٠ش ّ ی٠ا ہل ا رش راٝن
ّ
اظ ػ ی ٠یمّ ٍ٠کٍ ّ یّ کل اِ ملَُّ
ٔس ُّش لگّ رّ یّ ہَ ؽرػ عًمّٝن
*****

0833

آو یّه ضٓ ٣ىحـ گٔ ٣و کَ ُّ َ١ػ ی٠لیٗ
آو یّه ضٓ ٣ىحـ گٔ ٣و کَ ُّ َ١ػ ی٠لیٗ
ہل ٓ٣آ ٣طّٓ ٣م٠شي کٍ خّ َ١ػ ی٠لیٗ
ٚلو یّن رعلت طؼ لّ طل ٗ طّشي هِ٣
َ کل ٟھٌ ظمق میك ٟھر ٝن خّ َ١ػ ی٠لیٗ
ٟھم کن
کجي ضش گـ کٍ ہَ خّح ٙاوش ٝن مّء اللشر کٍ
ٔس ہَ ٣ی ُ٧خّق ُّ ٞہر ِ قّء ػ ی٠لیٗ
گ ٣لْ و لہحن ٣ی٧ا ٓق ُّوِ وي ہبگّم وـظ
طمطٌء قرروظ لّ ٟھٌ منن ؿرزاےئ ػ ی٠لیٗ

ُ
ٚله ہمّشُ ُّت لّ امکل ٝن ہل گ ٣اعنمّر
0833

گـ کل منن سَ مّي کَ َه ٣مً َ١ػ ی٠لیٗ
آم ٠آم ٠مّي کٍ ہل گ ٣ظمق میك ًسبہر

َ
ہ ٧شوع ٓ ٣گـ کٍ خّ آنکھیك ْجھّ َ١ػ ی٠لیٗ
ُ
َ ٔو سَ خىی ٙامکل ؾؾؽ گـ کمّل
ہَ ىجھ
ہَ وي می ُ٧آو یّ میك آو یّ َ١ػ ی٠لیٗ
ٓ ٣نی یـ سی ٧ہلوِ واشر

گ

لـق اگ٣

ُ
ٔو کہو امء اللشر سَ ُّىه رھً َ١ػ ی٠لیٗ
مہرُّْ ٍ٠جف رٜك کٍ ہلوِ ٚل ٌکـ

شيا

ُّرمّہٌ طّٓ٣وه کٍ ہل ٓ٣ا َ١ػ ی٠لیٗ

مّي رٜك

0830

مْ ہمّشُ ع قـ مّ َ١ہَ ٟھً اظ ُّت کل
َ ُّؿ میك اوش ؾش ٝن کھّ َ١ػ ی٠لیٗ
ْجھکل ر نکھ
٘غمن ستحّن ظمق سَ گل کو ہَ ًقہلش وي
ٓ ٣ت مہّشُ طلع ّ یّ ٍ٠کل ٝن ُّ َ١ػ ی٠لیٗ
ہَ ت مہّشُ ہٌ ه٣م سَ ُّؿ میك گـ خ ی٠ي ضن
ہل ت مہیك ُّ مّي رٜك خّح ٙشوا َ١ػ ی٠لیٗ
َ اگ ٣ي ٧سی٩يء گل٥اش رٜك
اق ٗ ظر ر نکھ
سی ٩گل٥اش و ظمق رل سَ ٟھً َ١ػ ی٠لیٗ
ٛف ٚل اِ ْجف الہ ُ٠مّّ ی ٠گـ ہل ٟھ یؾ ٟھ یؾ
اكم ٠عّّؽ طنیػ ٙہَ ْحّ َ١ػ ی٠لیٗ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

ٓ٣ہّن رٜك

0833

َ ہّرُ کل ىح٠ي ْحّ ْحّ
آقّ کل ا ٢ن
َ ہّرُ کل ىح٠ي ْحّ ْحّ
آقّ کل ا ٢ن
َ ہیك ىحلس میك خّ ْحّ
َ للك ِنٹھ
م یّ ا ؼ ھ
اشمّر طل

ضُّن و یّشق سَ ہل گ یّ

هٗ  َ١کہّ کو ق یلوء عّلف ْحّ ْحّ
َ لّش ضمّ َ١لّ إع٧ام
ُُّّ ہَ ْجھس
َ مّشا ػہّه التحّ ْحّ
شکھ یّ ہَ ْجھس
هٗ ُّ رشه ٙىلل ہَ اہـ خًـ کَ
َ ُّ
َ ٚل کہ
ص ٠سَ کل ٍ٠کہ

کف ا

ْحّ

0838

گ
َ ہیك ِیسّّ یّه ٔط٧
ٙقش ق٠م ٝن ھسن
َ
َ ہیك ہف اشگحّ ْحّ
خّق ق٠م کل کہن
٘ؾرٙػ کف ہَ ٓ٣ہّن رٜك ٣ی ُ٧طل هٜ٣ك
ہّه ٚل  َ١لّشخّٝنء رعلت ىحّ ْحّ
عیش روام مؤمق ىحلص کل ہَ شوا
اوش رْمیله کَ طؼ میك ہَ يرك فحّ ْحّ
ًْس الظجٌ ہَ زع٧ت ٓ٣ہّن رٜك کٍ سات
اوش آة لّ ش طّب ہَ ُ٠ش ال٠ؽٌ ْحّ
مک ٣ق٠وم آة لّ ه َ١٣ہیك رم ُ٠م
َ
اہـ وَ طلسٌ لّ ٝن ُّخّ ْحّ ْحّ

0833

ٝن رنکھ یّ کو يٝ ٧ن ع٠و کَ ْحّ رُّ

پقّارر

قت ٞلّ طل کہّ ٚل  َ١خّ ْحّ

 َ١خّ ٞہیك طل طلـ ہَ اؽمّل لّ ہمیك
ٓ٣ ٣ی ُ٧سات سَ ہَ او ی ٠و شخّ ْحّ
َ
٘ؾرٙػ کَ لط ی ِ٠ہیك مؤمق کَ وا َ ط
َ ہَ ہحّ ْحّ
اوش ٣ی ِ٧رْمیله کَ لنن
َ ہیك اكم ُّٙ ٠قّف
هٗ خّ ْحّ سَ کہن
م یّ خّ ْحّ ٢ٹھُّّ ہَ

٭٭٭٭٭

واہلل

خّ ْحّ

0833

آقّ
آقّ

میِ٧

و یًر
طو

آۓ
ہو یّم

لّ

طنتٌ

اِ
خ ی٠ش

لّ

امّم

راعٌ
کٍ

ن پی٧

لّ

َ
ک ہن

ہَ

میِ٧

ي٧راش

ي٧راش

خؿ خؿ ؿیل ي ٧لّش

ہ ٩ا ش

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش

ٚل

طّہ ٧لّ ہف مّن ٚل

رشُّش

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش
ٚل

ُللاش

ہلوِ عف

ر ٜق

لّ

خّمٌ

ٚل

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش
آنکھیك ہلِ

بز

ٛف

مّٛف راش

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش

خّت مٌ

ہَ

رشُّش

رل سَ ہَ اُؾ ہٌ ُّش

٘ؾري

َ
او ٟھ

ُّش ُّش

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش

0835

طّہ٧

طّہ٧

مّ

ٚل

ہ ٧علف

میك مّہ٧

ٚل

خّ شُ

هِ٣

اٞہّش

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش

ه٣ت مله

کَ

اه٣م

شؿیمله

مؤمق

کَ

ُّلبہّش

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش

َھ َ ّناک

مللٍ

اللشُ

مّلل

ہل

ُ
و یًرق

الؾرّاء

ّ یّش

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش

ٚل

رعّء میك ٚل ہٌ ٚل

رل میك میٔ ِ٧ص یّش

خؿ خؿ ؿیل ي٧لّش
ه ُّ٣مّٟي

خ یّل

ُک٤

ب ّنا

ٚل

میك

خّه

کَ

اشظف

ہَ

کَ

می ِ٧ہّٟي

ُّقر

کل

ه٣

ُّش

خؿ

خؿ

رِ

*****

ؿیل ي٧لّش

0838

اگ ٣لطػ إکّ ٝن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
اگ ٣لطػ إکّ ٝن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
ه٣م ُک٣م گٝ ٣ن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
گلص یّن رعلت میك شنگیك ٞہّشٜك ٝن ہلٍ٠
گ
طل لـق لّ مّلٍ ٝن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
ٝن رعلت کٍ ىحلس کٍ عّلٍ ق٠ش اوش ه٣اهٙ
ٚل ًص یٔ ٠سیك گٝ ٣ن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
اگٛ ٣ف خًٚؼ کٍ ؼرل ّت ٝن ہلٚ َ١ل ٟھر

َ

ت ملر ػہّه ہٌ ٝن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ

0833

ًط٧ت ه٣اهٔ ٙسّشت ٔسّهٕ ٙصّشت

ٝن مللٍ دمحم ٝن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
َ ہیك ٙقی یّ
َ ٚلشا ٍ٠اب ٜق گن
طل خّکٍ ٟھ
آ٣

کیو یّٝ ٍ٠ن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ

گ٣ي مّل کٍ ہَ ًط٧ت سمّ میك ضمیك میك
ٝن ملللر طّہٝ ٧ن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
ًُ مؾ نیػ الہ ُ٠ہف  َ١خُّّ ہَ اُکل
طل إکّ ٝن رلیٝ ٧ن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ

0833

َ
َ طل ہمن
َ خّم کلٓ ٣کَ ہّٟھمه سَ ا ُک
ِ نن
ٝن مّقٍء کلٓٝ ٣ن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
م٠د میك رہق ٚل ٝن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
ٝن لطػ ٘ؾزل ٝن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ

خْ٠حن  َ١مللٍ کَ ق٠مله میك ُّ ٍ٠ہَ شاحٙ
ٝن ًؽوؽ ُ٠ش گٝ ٣ن ہلُّ ٚل کجي ٟھٌ ٝن ہلُّ
*****

0833

آنکھیك اظ خلؼ کٍ لنتٌ ہیك ٟھً ًْس لّ ٚلش

آنکھیك اظ خلؼ کٍ لنتٌ ہیك ٟھً ًْس لّ ٚلش
ًْس لی یّ ہَ ضقتف ٙمیك اسٌ مّي لّ ٚلش
َ اظ ٚلش سَ هٗ آنکھیك ػہّه کٍ ِیسؾ
ر نک ھ
ًْس کٍ آنکھیك ضقتف ٙمیك ہیك ٝن مّي لّ ٚلش
مللٍ ٓ٣ہّن ہًْ ُ٠س ہ ُ٠ہَ اُکٍ
آُکي ضقتف ٙمیك ہَ طیّٗ وي ٕہیسّي لّ ٚلش

0830

طیٗ الـع ٧ہَ قبض

الْہٌ لّ ًْس

ًْس کٍ آُکي ضقتف ٙمیك ٢تٌ مّي

لّ ٚلش

ُ
اُؾ وصّّٔ لّ قلؾ ًْس علٍ اظ کَ ہیك
ُ
آنکھیك اُکٍ ہیك ق یّه ٙکَ ٕہیسّي لّ ٚلش

ًْس وؽٌ لّ

دمحم ہَ شّمل ؽرٍ٠

آنکھیك اظ ًْس کٍ عّي ٧وي ملؾ مّي لّ ٚلش

طل عملر ٚلش لّ ہَ ًْس ق٠ظ لّ ہَ وي
ُ
ّ
ٕ
ہ
یسّي لّ ٚلش
اُکٍ آنکھیك ہیك م ٣ٓ٠وي

0833

َ ًْس عّي٧
اظ ػہّه کل ہَ ؼھڑا َ١کَ لنن
ُ
آنکھیك اُکٍ ہیك وي ٙقس ُللّی ٙمّي لّ ٚلش
اوش ٝن ٙقس ُللّی ٙاُ٠اؾ میك رعلت لّ ہَ ًْس
ُ
اُکٍ آنکھیك ہَ ضقتف ٙمیك ع قـ مّي لّ ٚلش
عق ّ
ْ
ـ اول کَ طل ہیك ًس یمّم اُ٠اؾ لّ
ُ
آنکھیك اُکٍ ہیك کمّل ُّٕ ٍ٠ہیسّي لّ ٚلش
ٝن ضقتف ٙکٍ ضقتف ٙطل ّ یّه کٍ میك َ١
اظ ضقتف ٙکل ىحُّّ ہَ می ِ٧مّي لّ ٚلش

0838

ْ
ج
ى
ٞ
ہ
َ
ل
ھم
ٝن طل ًْس کل رنکھم ٚل ٝن
مؾرقٔ ه ُّ٣ہَ طلر ًْس اسٌ مّي لّ ٚلش

ًْس کٍ ٣ی ُ٩سَ ؼھؾ خّ ٍ٠ہیك آنکھیك ُّلکـ
ًْس کٍ آنکھیك ؼھکّ ر٢تٌ ہَ اظ مّي لّ ٚلش
ان ْملظ میك ہَ نیػ الہ ُ٠مللٍ اُؾ ًْس
عق کٍ ه٤٣یك ٗ ظر آ ٍ٠ہَ اسٌ مّي لّ ٚلش

ہَ اسٌ ًْس کٍ گ٣مٌ سَ ْحّ ٍ٠ا٢تٌ
ُ
ک
ھ
حٗ کٍ نتٌ کل ا گّ ٍ٠ہَ اسٌ مّي لّ ٚلش

0833

خل ٠ہل خّوِ طللؾ ًْس امّه ٙلّ شب
ُ
َ می ِ٧مّي لّ ٚلش
َ مؾرب سَ كمؾ ا ٟھ
ا ٢ن

ہل  ٙقّ طمل رعّٚل کَ ٝن ًْس کٍ شب
ضُ٠گٍ رّ یّ ہَ طلر ًْس کل اظ مّي لّ ٚلش

لگٌگُّّ

٣ی ِ٧رل کل وَ سَ

ُّقر

َ ٝن مّي لّ ٚلش
ًْس کٍ طرد می ِ٧ا ٢ن
*****

0833

آ ٍ٠ہَ ٣ی ِ٧ؿ ر ّ٘ے میك شهػ ٙػہّن کٍ
آ ٍ٠ہَ ٣ی ِ٧ؿ رّ٘ے میك شهػ ٙػہّن کٍ

ؾ ْظ
ر
مّؽر سَ م یّ ّ یّ ہل ٣ی ُ٧م مّن کٍ

ُ
ک
ھ
َ ہّٟھمه کَ رس  َ١کو نت ٝرُ
قرُّن ا مک
ٕصلٓ ٣للد ھستٌ ٝن ْجي سَ طلان کٍ
اوسی َ ٧کَ شکھم ٚل ؼھمٝ َ١ن ہّٟي سَ
ُ
رس  َ١اٟھّ ٍ٠خّق ٣ی ِ٧آو یّن کٍ
ہل شهػ ٙؽمّشت ٔو لّ ّ یّن م یّ
ں لع ٧کٍ ہَ قرق٠ان کٍ
ه٣سٌ شتو ر
َ ہیك رس کل لّہکسّي
ک ہن

اہـ شوضگّش

ٝن ٓ٣رُّن ہَ ٔو رٜك کَ ٌکّن کٍ

0835

می ِ٧خ یّل میك ٞہٌ آُّ ہَ ہ ٧گھڑُ
ٟھّلٍ ہَ قرغ مہر ٣یُّ ِ٧ن ران کٍ
شسیف ٝن  َ١طلاظ ہل آ گَ ٣ی ِ٧کو طل
کہلٜك ضمیق کٍ ٚل

َ آسمّن کٍ
سن

ؼ
ھ
َ کتٌ ہیك گ٣ر٤یك
٣ی ِ٧مًم کَ لنن

ّ
عق و ٓ ُ٣کٍ اوش
ہیك مّشِ

نَل رک

ٓ٣گ٠ُ٥يء

آسمّن کٍ
رشگّي

کیُّ ٧

م یّ طلّ یّه ّ یّه ہل ٣ی ِ٧خُّ٠ان کٍ
٣ی٧ا ہٌ ُّم لَ کَ ہلا ٟھّ ّماش طل
شسیف کل شاي ٕہـ ہل ٍ٠ہف ٙطلان کٍ

0838

ٔو مّ ىجٌ ٟھٌ رنکھّ ہَ ٚل  َ١کہیك ٟھً
ْجھکل كؿف ہَ ٣ی ٧قلؾ ا٢تٌ خّن کٍ
ہبگّم گف یگل ٣ی ُ٧رہش ٙسَ ہ ٧گھڑُ

س
ح
ُ
د
ح
ُ بان کل ـ ه ِ٣لکی ٙضُّن کٍ
َ ہیك ٝن ہبگّم وـظ و ّ ی٠
مل ٍ٠سَ شو لن
ْچسٌ ہَ م یّ خ٠ا  َ١طًقٔ ّ یّن کٍ
َ گلگشُّ ٙؿ کَ
مُّـ ٞہیك ہیك اظ لنن
ه َ١٣ہیك سیْ ٧جف ہٌَ ُ٠کّن کٍ
َ
اكم ٠عی ٛہَ قک٣ٓ ٣اع ىخق ْجھ
ٞ
ہ
ت
جٌ ہَ ا٢بہّ کل ص قّ ّ ٍ٠یّن کٍ
٭٭٭٭٭

ٓ٣ہّن رٜك

0803

ْاْےجْ ْْدیسار ْ ِْْوْ ْْایو ْْدارس ْ ْاهلل ْا ْكربْ ِْو ًِْْصسْْپاكرسْ
اْےج ْ ْ ْ ْْدیسارْ ْ ْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْ ْْایوْ ْ ْ ْ ْدارسْ

مچکوْ ْْممبيئْ ْ ْينْ ْ ْْمقعةْ ْ ْ ِْْو ْ ْْاترسْ
ٌعجسكْ ْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ٌْْْاراؤْ ْ ْ ْ ْْاكْپص ْ

بيکْٕ ْْهپْچيْ ْْچْسر ْ ٌْْاْ ْ ْانْ ْْاكْپصْ
يو ِدْ ْ ْ ْْامحس ْ ْ ْْنصي ْ ْ ٌْْوىل ْ ْ ْ ْْاایْ

پياراْ ْ ْ ْْاكا ْ ْ ْےنْ ْ ٌْْوىل ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْپاایْ

ا ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ ْْليًة ْ ْ ْ ْْاٌاٌية ْ ْ ْْخلْا ْ
ن
ا ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْجهبة ْ ْ ْ ْامسكْیة ْ ْ ْ ْ ْرْيلاْ
اْ ْ ْْجوْ ْ ْْاھوا ْ ْْكيلْ ْ ْےھچْ ْ ْْرسا ْ ْْانْ ْ

ھنْ ْ ْےلم ْ ْ ْْاھواْ ْ ْْدايعْ ْ ْْرسا ْ ْْانْ ْ

ْ

ْ

ًِصس ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاهلل ْ ْ ْ ْ ْاكرب ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْپاكرسْ
اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ٌؤٌْنیْ ْ ْ ْ ْْچڑھي ْ ْ ْ ٌْْْربسْ ْ ْ ْ ْپصْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
ھً ْْرويش ٌْْاْ ْ ْھنْ ْ ْْھصگض ْ ْْامسایْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
ن
ْؾسكاْ
اْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْْجبہة ْ ْ ْ ْ ْ ِاْىھيْة ْ ْ ْ ْ ِ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
دیوس ْْىيئْدھوّڈكْجگٌْاْرساْانْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
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اْ ْْجو ْْديوة ْ ْانْ ْْاييیْ ْْفيک ْ ْْےھچْ ْ

اْْجو ْْليْبْْزٌاںْ ْين ْْھجيک ْْےھچْ ْ

ا ْ ْ ْ ْ ْْاٌاـْ ْ ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْ ْْانئب ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ

ْ

ْ

ْ

ْ

اھْا ْ ْ ْ ْ ْ ْْاكْپصْ ْ ْ ْ ْ ْْظالـْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْْؤْْبسْ

ْ

ا ْْكيل ْ ْْدیکھيْ ْْدمشَْ ْ ْجػيے ْ ْْےھچْ

ْ

ْ

دمشْو ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْھجْْػً ْ ْ ْ ْےلم ْ ْ ْْےھچْ

ْ

خقْ ْين ْْبصھافْ ٌْْوىل ْْھچو ْ ْْابھصْ

ْ

ْاھو ْ ْْديوتْ ْ ٌْْاْ ْْهاھصْ
درٌياںْ ْ ِ

رھجوْ ْْھصْ ْْدـْ ْ ْْاے ْ ٌْْوالان ْ ْْابيقْ

ْ

ْ
ْ

ْ

ھچو ْ ْ ْمتےْ ْْجوْ ْ ْےھچ ْ ٌْْؤٌْںی ْ ْْابيقْ

ْ

جميعو ْ ْ ٌْْاْ ْ ٌْْسح ْ ْ ْ ْْپڑھواْ ْ ْابكصْ

ْ

ا ْ ْْھجواككےني ْ ٌْْاھتو ْ ْےھچْ ْ ْْخارضْ

ْ

ْ

*****
*****

اٌْ ِيکْ ْےھچ ْْکھ ْْربْ ْانٌْْيکْےھچْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
ھص ْْھگڑي ْْرب ْْھتکي ْ ْےھچ ٌْْؤْ ْیْسْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
اھين ْ ْ ْْاُھكوںٌْْا ْْرأم ْ ٍَْيسس ْےھچْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
ےھچْ ْْمتارا ْ ْ ْيسْ ْ ْْليبْ ْك ْ ْ ْْلاھصْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
اےْ ْ ْْرساْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْكيلْ ْ ْْكجْٕ ْ ْْابيقْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ
هپين ْ ْْجلوی ْ ْ ْانْ ْ ْْپوػاکْ ْ ْْفارصْ

اهللْ ْ ْا ْكرب ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ًِْصسْ ْ ْ ْپاكرسْ

0803

ْامّم الـع ٧کَ ُّّْ ٚل طلر صّحٗ ٗ ظر آَْ١

امّم الـع ٧کَ ُّّْ ٚل طلر صّحٗ ٗ ظر آَ١
ُ
َ ٚل اٞہیك ٝن لت ٗ ظر آَ١
ٕصی٧ت سَ طل ر نکھ
ػہّه ُؾ ٝن ٗ ظر خّ٤یك وہّه ٔس ٚل ٗ ظر آَ١
ضُّه ٓ٣ ٣ی ُ٧م٠طله کٍ ہنیفو ٔس سه ٣آَ١
سشا ػہرِ سَ ٓ٣ري ٚل ھ یّلل اِ ٔو واَ
٣ی ِ٧رُ٠اش ه َ١٣کل سمّء سَ وي يير آَ١
لگّلله آُکي میك ٣ی ِ٧ق٠م کٍ خّق کل مللٍ
٣ی ِ٧ق٠مله ٝن ٔس گ َ١٣وي طلر اّمر دحر آَ١

0800

کہّه طّقٔ طل لکھمه م٠د کَ ٣ی ُ٧میك خ ی ٠ال قّؽ
َ لّ ضنَش ْآَ١
٣ی ِ٧ہٌ قبض و ٓ٣مٔ سَ ٝن لکھن
َ ُّقٍ ہ٩اشوه مّل ُؾ شب می ِ٧مللٍ کل
ش کھ
َ ُّش ُّش ػ ی ٠ال م ظر آَ١
ہ٩اشوه مّل ا ٔس
لگُّّ ُّش

ب ّنا

کل می٣ٓ ُ٧ہّن رٜك

آقّ

قی ٧میك ٣ی ُ٧ہٌ مللٍ ِ قّغ ٙکٍ ـی ٧آَ١
٣ی ُ٧طّغ ٙمیك ہٌ گ٢شِ می ُ٧مّشُ عير مللٍ
ٝن ہل خل ُ٠ہٌ ٔس می ُ٧رعّىه لّ ت ير آَ١
ٓ٥ول عی ٛہل ہ ٧رم صللات اوش مًمله کٍ
خ٠اوُ ٠سَ

تٌنّا

ٝن می ُ٧مّم و ىحر آَ١
*****ْ
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ْاٌاـْ ْ ْليْبْ ْ ْين ْ ْْپاؾْ ْْؾورتْ ْْبصٖافْ ْْديں ْ ْاْ ْ ْمقص ْ ْْمقصْ ْْےھچْ

ْ
اٌاـ ْ ْْليْب ْ ْْينْ ْ ْپاؾ ْ ْؾورتْ ْْبصٖافْ ْْديں ْ ْاْ ْ ْمقص ْ ْْمقص ْ ْےھچْ
كْٔ ْكسيس ْدكخة ْ ْان ْ ْاْپْ ٌْوىلْ ْكمس ْْرساْ ْْينْ ْ ْمثصْ ْ ْْمثص ْ ْےھچْ
ْ
غصی ِقْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْاْپ ْ ْان ْ ْ ْےھچْ ْ ْاْ ْ ْچاُسْ ْ ْظورج ْ ْْاےن ْ ْ ْظخاراْ
نصےْْليبْْػٕ ْيس ِْورْٖصْدـْھيْػْٕيسْجگٌْاْجفصْجفصْےھچْ
ْ
ھچڑاكےْْظبٌْْؤٌْںیْےنْیہاںْيسْچڑٖاكےْكِْٔور ْان ْامسء ْپصْ
نصـْ ْنصـ ْ ْےھچ ْ ْفقو ْْفقوْ ْ ْےھچ ْ ْھيْ ْنيٍيايئ ْ ِْوص ْ ْ ِْوص ْ ْ ْےھچْ
ْ
ےھچْ ْ ْاْكاْ ْ ْْظيفْ ْاهلسمْ ْ ْان ْ ْجاينْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْال ْْاثين ْ ْ ْاْٖاْ ْ ْْاثينْ
دياةْ ْرسسےْ ْانْ ْلك ٌْْْاكبْْينْ ْ ِْليبْْػْٕ ْيس ِْرش ِْْرش ْ ْےھچْ
ْ
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ييسْ ْ ٌْيالد ْْػْٕ ْدمحم ْْرويشٌْْا ْ ْاْےج ٌْْيمْ ٌْْيم ْْےھچْ
ےھچ ْ ْ ْ ِ
حمبْ ْْحمبْ ْےھچ ْ ْجعبْ ْھي ْدفْ ْےھچْ ْدِوْ ْانْ ْْاكپص ْْخفص ْْخفص ْےھچْ
ْ
لصبٌْْا ْ ْ ْاْےج ْ ْےھچ ْ ْجاٌى ْْاِور ْ ْمتاري ْ ٌْيالدٌْْا ْ ْھي ْدیهےھْ
ِ
جتًلِْ ْ ْ ْپْجنت ْْْ ْ ْ ْ ْ،امئةْ ْْْ ْ ْ ْ،متارس ْ ْ ْ ْاٖوسْ ْ ْ ْْاسصْ ْ ْ ْْاسصْ ْ ْ ْْےھچْ
ْ
رضحي ْ ْ ْْرأْس ْ ْاحلعنی ْ ْْچويْ ْ ْےنْ ْْراتْ ٌْْيالدْ ْْين ْ ٌْْاكےْ
دِو ْْينْ ْايىلْ ْاجوْْھي ْػاں ْےھچْنصے ْ ْفصػخٕ ْررب ْْرربْ ْ ْےھچْ
ْ
پڑيه ْ ْهشادة ْنصاكي ْ ٌْامت ْ ْ ِْدالكي ْ ْزيٓبْ ْْين ْ ْاید ْ ْْػاںْ ْْيسْ

جوْ ْرسيئ ْاُْھكوں ْےھچْ ٌْؤٌْںیْينْےنْٹهصاْرسسےْجگصْجگصْےھچْ
ْ
خميفات ْ ْاىصظولْ ْ ْلْْٕ ْ ْ ْين ْ ْ ْپاؾ ْ ْيرتة ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْنيسم ْ ْ ْزایرةْ
جحابْ ِْْوراينْ ٌْا ْ ْْامئة ْ ْےنْ ْْدیهےھْ ْْظليْ ْ ْبرص ْ ْ ْْبرصْ ْ ْےھچْ
ِ
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ٌلاـْ ْْكسيسْ ٌْْا ْْاید ْْنيساْ ْْكْٔ ْ ْْپاؾ ْ ْْبوْ ْ ْ ْؾاخبةْ ْ ْ ْاٌْةْ ْ ْ ْےنْ
نصي ْدياءٌْؤٌْںیْےنْْشخؼا ْھي ْػْٕےنْْظبْْين ْفهصْْفهص ْ ْےھچْ
ْ
هتاينْ ٌْيالد ْْينْ ْيصض ْےھچ ْ ْاے ْ ْاْكاْ ٌْوىلْ ْاے ْ ْْابكاْ ْْؾاخبْ
ػهصْ ْػهصْ ْےھچ ٌْسح ْ ٌْسح ْےھچْ ْسْاءْ ْ ْسْاءْ ْےھچْ ْذنصْ ْْذنص ْ ْےھچْ
ْ
اْ ْاْكےٌْْيالد ْْػٕ ْينْٖصْظاؿْرےهْابسْىگْھيٌْوىلْروشْخاؿْ
خساكجوْْينْےھچْ ُْيو ْْجاريْ ْےن ْْكرےس ْْكسيس ٌْمص ٌْْمصْ ْےھچْ
ْ
اےْْابُسم ْػٕ ْينْ ْبخول ْنص ْْجوْمهيؼة ْرسٌةْےن ْْپڑھْْظالٌوْ
ُيب ْ ْ ْامئةْ ْ ْ ْ ْدياةْ ْ ْاكپص ْ ْ ْْجوْ ْ ْْرالص ْ ْْاترا ْ ْ ْْاجصْ ْ ْْاجصْ ْ ْ ْےھچْ
*****
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اْجف ٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ق٠اء ُلکو يير ٟھٌ
اْجف ٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ق٠اء ُلکو يير ٟھٌ
ُ
ص٠قَ لْ و رُ٠اه کَ گـ و ملؾ رشش ٟھٌ
ہف ؿع٣ ٧ی ِ٧ہل َ١ا گ ٣لصی ٧و وطُ٧

َ ٣ی ِ٧رشُّن وي اوش ْخٕ ٙعٟ ٧ھٌ
ِنن
عحرا ّ َ١یُّّه میك ق٠م شْحن ہل گ ٣مّي
ُ
ب
ٟ
گل٥اش وي َن خّ َ١ہل ٟھر اظ میك ت ير ھٌ
ہ ٧علف میك ہً ٧ق میك ہیك ُک یّ َ١ضمّه مّي
ملطلر ہیك هٗ خ٠ه ٙعّلٍ میك ھیٟ ٧ھٌ
ہَ ٔو کٍ ملاـظ لّ وي ٕہري کو رس آ گَ
 َ١ق٠ش ہَ ُّىلت اوش ُّـی ٩گلہٟ ٧ھٌ

0805

ب
ی
ّ
ق
ن

لَ اْف و یّشق ٣ی٧ا گ ٣کلٝ ٍ٠ن
ُ
َ ٟ
ٟ
ٓ ٣آوِ يرار اظ کٍ ہل ھر ر هع غ٧ش ھٌ
ُّشب می ِ٧مللٍ کٍ خللراشُ میك ہ ٧رم
اق یّل و ُعّرت شہَ اوش قت ٞو طفر ٟھٌ
ُّٓ٣ر ہل ُّمّل ہل ُّه ُؾ ٣ی ِ٧اع٠اء
ُ
ٟ
ُّم ان لّ ػہّه میك شہَ ُّقٍ ٝن آ ٣ھٌ
ہل

ؽل ْو

لسّ ٍ٠لّ ّ یّه ٣ی ُ٧ػہّه مّي

کف ق٠ش وہّه ٕہ ٠ہل اوش سی ٧و مکٟ ٣ھٌ
اظ رامق رولٔ لّ م٠ا ػ ی ٠علٍ ٓ٣
مّٝن شہَ اوش مہر و ل طّقٔ کٍ ٗ ظر ٟھٌ

*****
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اُ٠اض ه٣م ہَ می ِ٧آقّ کَ ٓ٣الَ
اُ٠اض ه٣م ہَ می ِ٧آقّ کَ ٓ٣الَ
ُ
َ طلالَ
کل٤یق طل مّنگیك ٚل ه ِ٣ا مک
اِ ذ٣ذ مو و مہر سَ شّبن ہل رو َُّ
ُ
٘علیق می ِ٧مللٍ کٍ ٚل يٝ ٧ن اٟھّلَ
أسّ ہَ ىجٌ گنتٌ ہَ خّٛف کٍ ٞہّه م یّ
مہمّه طل مک ی٠ش لّ ٟھٌ لسک ٣ہل ٚل ُّلَ
معلٍ

َ ُگو ُ ٠سَ
ر نک ھ
ُ
َ قلؾ ـی ٧کَ زالَ
آنکھمه میك یمؾ ا مک
طل

رشُّش

0833

مُّـ سَ ٞہٌ کہتٌ ہَ ہ ٧وقٔ ٣ی ُ٧ہهٙ
ُ
طل آشضو رل میك ہَ ٣ی ُ٧اظ سَ ّما لَ
گَ ٣کي کٍ خّصـ ہل ٚل ٟھمهٟ ٣ھٌ ٝن مّشِ
ہه ٙلّ  ٙقّضن ہَ کو ارسّن ًُ لَ
اخ یّب ٔو رٜك کَ میك اہلل کَ ّ یّشِ
َ منن اع٠ا کَ لّلَ
کل٤یق میك ہل خِّی یگ
طلنبل ہَ رمّؿ اّ یّ گـ ؽلق سَ ٣یُ٧

کہتٌ ہَ ضُّه ًسؾ لّ اب ُّم َنال لَ
َ شب  َ١ہَ ْچسّ
وي رـق خ٠ارار ْجھ
ص٠قَ ہل کو طلشٜك ٣یّ ُ٧م ُّش َنال لَ

0833

اق یّل

عًمٌ هّ ِ٣م ُّش

طل

امکٍ

طّ
ش
َ اِ ـ يا لَ
مّٝن میك ٚل ا٢تٌ رس
رعلت ٚل ٣ی ُ٧ى ٝہَ کو ہَ ٚلد کٍ وستٌ
رل ٣ی٧ا ہٌ طمقّن میك ل یگ ٣کل ننٹھّلَ

ُّ٣ی٣ ٧یُّ ِ٧م میك ْچسٌ ہَ وي شب َ١
کیسٌ ہٌ ًُ يٝ ٧ن طل آ ٍ٠ہل ٚل ُّلَ
رُ ٞہنی ٙاظ ٓ٥م کٍ اِ قک ٣شمّ  ،اب
ا٘عّم میك آقّ سَ ٚل ؽٌ ٟھر کَ صلو لَ
کہ یّ ہَ ا٢یؼ آح ہ ٧اق ٔو لّ ق٠اٍ٠
اُعّش میك معتٌ میك خىی ٙکَ شمّلَ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

0833

أؼُ ؽٗ حمّذ ين خبس َخ ؛ وثشح ِب
أؼُ ؽٗ حمّذ ين خبس َخ ؛ وثشح ِب
سزتخ ٔب مسبَب ؛ دس َب ا٘ين ٔظشح ِب

ؽبًِ إ٘ب ازغبطط ؛ ٘ش خىْ ٔب لطشح ِب
٘ش حلُ ٔب زقّخ ِب ٘ش عبٔظ ٔب حملخ ِب
ََْْ
ككش ٘ىئٍ صثبطط ِىىل ٘ش ِىمغ ش ْع ْر ْة ِب
لبفش سٖ ؽىش عٍ ككش دائُ س٘سس عدذح ِب
ازغبْ وشٌ ِىىل ساوهى ححهى ِؼُّخ ِب
اؽفبق ين ٔؼّخ ِب اٌطبف ين ثظظدخ ِب

وىئٍ ػٍُ و ػًّ ٔزهٍ ثثش ساوهى ححهى اٌُفخ ِب
ازغبْ ؛ اْ ِىىل ٔريو ٔزهٍ سأفخ ِب
؛ ػني عؼبدح اْ ثبوا ين وفبٌخ ِب

اْساَ عٍ سُ٘ئسس ؛ اِفنبي ين دوٌخ ِب

0830

ككش دَِى ٌئٍ د٘ىٔذسس وىئٍ دُٔب ين خٍمخ ِب
ُِٕؼُِ ا٘ىا ثبوا هن ٍِِغسس وىئٍ عبزخ ِب
اسِبطط ؛ س٘ىطط دائُ ِىالٔب ين طبػخ ِب
ُِطط ػّش ككزاسٌ ٌؤطط ْا ثبوا ين خذِخ ِب
رغجُر ُِطط خثثى ِىىل ين ػّش ين عبػخ ِب
ثظ ٔبَ حمّذ ٌؤطط ُِطط لرب ين وزؾخ ِب

سزتخ ٔب د٘ين ححهى اْثث خبؾٍ دجيى صٌِّخ ِب

فشصٔذو خغُ خبطط ِبي لشثبْ ؛ زنشح ِب
ثبلٍ س٘ى اسس ِىىل ثش٘بْ دَطط فسخ ِب
ؽريَطط ين دػبء ؛ هي ٘ش اْْ ػجبدح ِب

*****

0833

ْاے ْْاْْديوة ٌْْاْ ْْایةْ ْْرسا ْين ْ ْػاد ْ ْك ْ ْْاابد ْ ْْرجهو ْ ْْمهيؼْٕ
اےْ ْْا ْْديوة ْ ٌْْا ْ ْ ْْایةْ ْ ْْرسا ْ ْْينْ ْ

ْ

ْ

اےْ ْ ْْظرتْ ْ ٌْْا ْ ْْيْایةْ ْ ْْرساْ ْ ْْينْ

خلاْ ْ ْ ْ ْ ْْخلا ْ ْ ْْكالیة ْ ْ ْْرسا ْ ْ ْْينْ ْ

ْ

ػاد ْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْاابدْ ْ ْ ْْرجهو ْ ْ ْْمهيؼْٕ

اےْ ْ ْ ْ ْ ْْاٌاـْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ٌْْکْػةْ ْ ْ ْ ٌْْسيْةْ ْ

ْ

اےْ ْ ْ ْ ْْجناة ْ ْ ْ ْْاىوری ْ ْ ْ ْانْ ْ ْْظفيْةْ

يملْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ٌْْوثيو ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْرضْْيْةْ ْ

ْ

مچهےْ ْْظورج ْ ْْمتاري ْ ْْظْْا ْ ْْيسْ ْ

ْ

ْ

ػاد ْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْاابد ْ ْ ْ ْرجهو ْ ْ ْْمهيؼْٕ

ھچيهےْ ْ ْكوثزْ ْمتاري ْ ْسْاءْ ْيسْ

ھچوْكْديهْےنْرشؼٌْاْ ٌِىنْيسْ ْ

ْ

ػاد ْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْاابدْ ْ ْ ْْرجهو ْ ْ ْْمهيؼْٕ

ےنمتْ ْ ْْديوة ْ ْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْْاْپو ْ ْ ْْدكػاىوْ ْ

ْ

ربْ ْ ْْھي ْ ْشخؼوْ ْ ْ ْاْ ْ ْْرحبة ْ ْ ّْْصاىوْ

ےن ْ ْْاْكاتراْ ْ ْ ْ ْْفيوضْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْھتاىوْ ْ

جح ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْایػْاـْ ْ ٌْاْ ْْييسْ ْ ْ ْ ْاكيْ ْ

اےجْ ْ ْ ْْےنمهْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ْْدیسْ ْ ْْنصاكيْ ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ػاد ْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْاابدْ ْ ْ ْْرجهو ْ ْ ْْمهيؼْٕ

اےنهْ ْ ْ ْْرب ْ ْ ْْیْٕ ْ ْ ْْظًيسْ ْ ْْبْاكيْ
ػاد ْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْاابدْ ْ ْ ْْرجهو ْ ْ ْْمهيؼْٕ

0838

اے ْ ْ ْ ْْاٌاـْ ْ ْاهلسل ْ ْ ْين ْ ْ ِْْؼاينْ ْ

ٖشا ْ ْْكويلْ ْ ْْبسلْ ْ ْ ٌَِْ ْ ْْجْاينْ ْ

اكا ْ ْ ْْلاٖص ْ ْ ْانْ ْ ِْْورْ ْ ُْْْنیْ ْْھچوْ ْ

اٖين ٌْْشو ْْمتںیْ ْْذكْاملننْ ْْھچوْ ْ
خق ْ ْينْ ْْديوةْ ْ ْان ْ ْْبصٖافْ ْْابٖصْ ْ

اْ ْ ْ ْْنصے ْ ْےھچْ ْ ْْدياءْ ْ ْْادىن ْ ْابكصْ ْ

ْ
ْ

ْ

ف ِيًيس ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْثْػلبَّو ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْهتاينْ

ْ

ػاد ْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْاابدْ ْ ْ ْْرجهو ْ ْ ْْمهيؼْٕ

ْ

اْٖاْ ْْدؿ ْينْْرويش ْانْ ْْمچَ ْْھچوْ

ْ

ػاد ْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْاابد ْ ْ ْ ْرجهو ْ ْ ْْمهيؼْٕ

ْ

ےھچ ْ ْْا ْ ْْلگؼَ ْ ْْمتاراْ ْ ْيسْ ْْانرض

ْ

*****ْ

ػاد ْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْاابدْ ْ ْ ْْرجهو ْ ْ ْْمهيؼْٕ

0833

ْاِ ُّؿ ُّن رعلت ي ٧سی٣ ٩ی٧ا ظمق ہَْ
ْ

اِ ُّؿ ُّن رعلت ي ٧سی٣ ٩ی٧ا ظمق ہَ
ق٠سٌ ىحّو٤یك سٌ ٣یٝ ُ٧ن اْجمق ہَ
خ
آرم و ٚلد ہَ ملطلر شب کَ ل یـ ٟھٌ ہَ
ملسٌ و عیسٌ ٟھٌ اوش ُّْجله وي ٢تجیق ہَ

َ علٍ ٟھٌ اظ میك
َ ٢تٌ ٟھٌ اظ میك ا ٢ن
ا ٢ن
َ رسیق رـق ہَ
ضہ٧اء ٟھٌ ہَ ظمق میك ا ٢ن

اق اق امّم ہَ اوش طیٗ کَ هٗ رعّٚل
آُّت هٗ خ٠ا کٍ ملطلر مق و عق ہَ

0833

اِ ُّؿ ُّن رعلت اِ ُّرمّي عّلف
٣ی ِ٧ظمق کٍ ض٢ی ٙھ ی ٠و ی ٠اوش ت مق ہَ
مکو مّ٠بن

روٚل

اوش

هًُ٣

ْحػ اوش

ٌع ٧ا لمؾز ظمق کَ مُّؾ ٚل کل ٍ٠شٜق ہَ
٣ی ِ٧ظمق میك الضٌ ًضح ٠ہَ ق٠سٌ ملٍ٠
٘
ؼ
َ گگق ہَ
َ لگ
ع ظیف میك ظمق کل ھکن
اِ ُّؿ ُّن رعلت ٚل ہٌ ہَ شود ظمق لّ
َ شوَُّ ٝن اق ظمق ُ٠ن ہَ
٣ی ِ٧لنن
ع
ٟ
ھ
ٟ
ٟ
ل
ُ
مٌ ً ٍ٠ُّ َ١ـ ھمل سَ ھرا ہَ

ؿ
س
٣ی ُ٧رعّء ظمق لّ اِ ُّؿ ُّه ن ہَ

0835

ُّون میك ُّؿ ُّه ٚل طم ٍ٠لّ ٚل رشح ٙہَ

ُرش ّکز

ْحّت لّ ٚل رٚلِ گّ سو المیق ہَ

اِ ُّؿ ُّن رعلت ٓ٣ہّن رٜك ہمّشا
٣ی ُ٧وَء کٍ رولٔ می٩ان میك وضن ہَ
ملَُّ نیػ رٜك لّ ہف مّه ہمّشا

مّلؾ

نیػ الہ ُ٠کٍ ٕص سَ ٣ی٧ا ہٌ ٝن ظمق ہَ
می ِ٧طل رل کل ٚلؼھم اخًغ سَ کہبگّ
ّ
ع
ظ
ه
ىلت میك اظ مق ٚل ق٠سٌ ـ وطق ہَ
رعلت کَ اظ ظمق کَ ہٚ ٧ل ٞہّل طلع ہَ
مّلؾ کٍ ي٧وشُ سَ هٗ لّ ظمق امق ہَ

0838

مّلؾ ه ِ٣ػ یّّٔ ملتٌ شہَ ُعّرت
رّ یّ کَ گھر میك اوش ٟھر عقتٌ میك ٚل ع٠ن ہَ
َ
اِ ُّؿ ُّن رعلت ٣ی٧ا ظمق کل ر نکھ
رْمق کٍ آ نکھیك رل اوش نبنن میك ٔس خلق ہَ
َ
َ رْمق ظمق سَ ٕکل
اعمٌ و م نع ٠جیس
َ ہٌ رْمیل کل
ا ٔس

رص
ف
ت
ّن

لّ

ص
ر
ك
ر
ن

ہَ

اِ ُّؿ ُّن رعلت ٣ی ِ٧ظمق میك شي ه٣
َ خىی ٙه َ١٣شہّ ٝن مق ہَ
رل سَ ْجھ
٣ی ِ٧ظمق میك ٣یِ٧

پقش رز

ق٠م کٍ متٌ

٣ی ِ٧عًم کٍ اِ آقّ کحـ ٤یق ہَ

0883

اِ ُّؿ ُّن رعلت هٚ ُّ٣ل ہٌ ِ قّغٙ
ىچط ٧میك شب کَ آ گَ ٣ی٧ا وہّه خلق ہَ
گ ٣میُّ ِ٧ظ کل ّ ٍ٠یکٍ ٞہیك ؽمـ میك
ل یکق ٝن رل لّ آقّ ٣ی ُ٧طرـ ولق ہَ
اِ ُّؿ ُّه ٚل ُّقٍ شہیل ػہّه ُلؾ کو
ّ
ُ
رکھًوِ رُ ٠طیٗ طل طیٗ ال٥مق ہَ
ُّّ ی ٠سَ شہَ ٚل  ،اِ ُّؿ ُّه مؤُ٠
مـصلم ٣ی٧ا مق ہَ عخ ٙمیك ٣ی٧ا ٜق ہَ
اہلل اکی ٧کہو ه٣ ٣یِ ُ٧فر

ت مق کٍ

ُ
ؽرػ البہّ ٍ٠میك ٓ ٣می ُ٧ضُّه رہق ہَ

0883

ٕع ٧ؽزٓ ٥سَ ٚل

قتٞ

وبیق

َُّ

ُ
ىجھکل ٣ی ّ ُ٧یّء لّ اِ ُّؿ ُّن رھق ہَ
مبصلش ہَ ت مق لّ ٚل ُّؿ ُّن رعلت
٣ی ُ٧وَ سَ لیُّ ٥ٓ٧قر لّ ٝن ىخق ہَ
َ شہ یّ صللات کَ ہنیفو
ُّشع ٓ ٣سن
آل ٢تٌ کَ اوٓ ٣گ ٣شات ہَ ُّ رن ہَ
*****ْ

0883

اِ ٓ٣ہّن الہٚ ُ٠ل کہّه ہف کہّه
اِ ٓ٣ہّن الہٚ ُ٠ل کہّه ہف کہّه
ؽرع ٓ ٣خ ٠خ٠ا ہَ ٣ی٧ا م٠د طلاه
کہّه ممکق کل ٍ٠م٠د گل ٍ٠هِ٣

کلَّ
ر

هِ٣
َ وي
آب کلٓ ٣سَ ٞہل
ُ
ؽتّبَ شاي طؼ لَ کَ ٚللَ ضُّه
اق ٕگّي ه٣م کٍ و لط رٓ ٣ہَ
٣ی ِ٧رش کَ وقی٧وه کٍ ٟھر ـی ٧ہَ
٘
ٟھر ٚل غوبیك ٓ٣مّ٢بگّ

آسمّه

٣یً ُ٧ضح ٠افعف کَ اٚلاش میك
َ قّطمٌ
رُکي لٍ ہمن

آُّش میك

اٚلشُ اييرُ خّم عٌ ٣ی ُ٧مّه

0880

ٚل رعّٚل

ُّ
کٍ مَّ میك رش ِنیف

ُ
ًستحّب ال٠عّء

ٚل

عومش ال٣ؿیف

قبض ٣ی ُ٧رعّء کَ ػہّه میك شواه
ْجھکل

خىیلب

مّٛف

نبط

٢تٌ

ہمیك خىیلب مّٛف ه٣اۓ ٚل ہٌ
رطُ ٧ؾ ؽرع ٓ ٣ہل ٚل ٚلغن م یّه
مؤوبیك کٍ رعّء ہَ ٞہیك رطُ ٧ؾ
ل یلى ال ق٠ش سَ م طلع فحر ُؾ
ُّ ق یّه ٙشہَ مّي رٜك مّر مّه
ُ
خ
حٗ ضُّه ّ ی ٠ہل ٍ٠ہل وقٔ ا ـ
خکي لَ مّه ٣کَ لْ اِ ٌص قّ ؾسـ
ُّم ننٹھّ ٣ی٧ا شود شْحّن خّه

*****

0883

َ ہَ ٝن می ُ٧التحّ
اِ خ٠ا ْجھس
َ ہَ ٝن می ُ٧التحّ
اِ خ٠ا ْجھس
َ
ُّ ق یّه ٙشہَ عیش اشع ٠میك ٔو
ُّ ق یّه ٙض قّظ ٙمیك شب کٍ شہَ
ُّ ق یّهٙ

َ
ٔس

ُّ ق یّه ٙہل

یبیط

آُکي میك

ىح ظمؽ الہّم سَ

ُّ ق یّهَ ٙضناء رل سَ اي٧اف کٍ
ُّ ق یّه ٙامّمنه
ُ
ُّ ق یّه ٙاوَخّ

ال طّـ سَ
ظہلش لّ

ہل

ُّ ق یّه ٙرکھّوِ ّؤوه ہلکَ طلع
ُّ ق یّه ٙو یّشو کَ رشو یّن میك
ُّ ق یّه ّ ٙیّّٔ کَ ىح ٠میك شہَ
ُّ ق یّهٙ

ٌکّشم

ىحّم٠

معّ

ُّ ق یّه ٙہل ٓ٣ہّن رٜك کٍ  ٙقّ
ؽرع عخٝ ٙن راٛف شہَ انبلا

ل میك شہَ نا َھناء
مّي طیّت کَ ظ ر ْ
ُ
ھل رٚل قّب ىلسیق سٌ اوش ل قّ

اوش ؿضٌ ٝن ہل ُّّ ی ٠کٍ

ا پ رکّاء

َ اوش قیلػ کٍ ؼھّۓ لصّ
كم ک
ہل ٓ٣ہّن رٜك مّي کٍ ٞہخٞ ٙہّ

َ یبیط
ٟھ ی ل

وؽػ کٍ ہّ ٧م ظ یّ

طلمَ ؿبہ ٙدمحم کٍ
گّصھَ
ہل

یبیط

طیّت

م٠ا

رعلت کَ آقّ للاء

ٓ٣ہّ ٍ٠ممّخ ٠سمّ کَ سمّ

لٍ کَ اقًق میك ٔو لّ ہل اش ٙقّء

0888

ُّ ق یّهٝ ٙن

ُ
ُ٠ش

ال ّشنش

َ
لگمگ

َ ٙومظ
َ ُعل
رس ک

َ ص قّ
کل ْچس

ع
ل
ُّ ق یّهٝ ٙن مٌ اُّء کلُٓ٣

َ رل کٍ ْجھّرِ ظمّ
آب سَ ؼھلک

ُّ ق یّه ٙدمحم کَ ُّم کٍ هٗ

مؤوبیك هٔ ِ٣سنت ٞہ ٧صت ٞو ًسّ

ُ
ُّ ق یّه ٙہل مؤمق کٍ اُؾ ہٌ رھق

مللٍ ه ٣رِ ہف آة ٝن خّ٤یك ق٠ا

آقّ ٓ٣ہّن رٜك

َ صللات سیٜ٧ك هٝ ِ٣ن رعّ
ٓ ٤ھک

ُّ ق یّه ٙشہل

اِ خ٠ا مع مبصلضن سُ العلٍ
ُّ ق یّه ٙہل ٓ٣ہّن رٜك کٍ  ٙقّ

*****

0883

ْاِ خ٠ا کَ ٚلش لّمـ ٣ی ُ٧وغن کٍ ظ یّء ْٓ٣

اِ خ٠ا کَ ٚلش لّمـ ٣ی ُ٧وغن کٍ ظ یّء ٓ٣

میك

ص٠قَ خّن و ٜق

ہله

سَ

٣ی٧ا ُّم ہَ دمحم ٣ی ُ٧م٠د اوش ّ یّ ٓ٣
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

٣ی ُ٧مّن قّطمٌ ہَ ٣ ،ی ُ٧آن خّکمٌ ہَ
٣ی٧ا

ٚلش قّت مٌ ہَ ٣ ،ی٧ا قبض رات مٌ ہَ

٣ی ُ٧آيرُ ُ٠اء ٓ٣ ، ٣ی ُ٧طنتٌ اراء ٓ٣
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

ننن ظر ٟھّ طلر مّ٠بن ٚ ،ل ه ہٌ طؼ کل ٟھّ گلاشا
خّہَ جی یّ ٟھٌ ہل ٞہرا طلم لَ ٚل قی ٧ضہ٧اء
م ؼہر

امّم

طیٗ  ،شود خّن
میك

ہله

قّطمن ٓ٣

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

0883

مّم میك غْٞ ٧

شوىظ القہ٠اء کٍ ّ یٍّ٠

ٚل رسیق لّ ہَ واشج ٚل رسیق لّ ق٠اٍ٠
اِ خ٠ا کَ رٜك کَ ُّ٣ ،ٍ٠ی ُ٧بز ٞہّ ّ یّء ٓ٣
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

مللٍ ٣ی٧ا اُؾ ٘ؾري ُّ رسیق لّ طل گلْحّ
صػ عف ْجھٌ ٟھر أسٌ ٞ ،ہّ آٔؾمىه لّ رشُّ
٣ی ُ٧ىحلس ؽزاء ٓ٣ ، ٣ی ُ٧ىحلس ُٕکّء ٓ٣
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

َ ْچسٌ آٟي ؿیٙ
عف مّي هًُ٣ء میك ىجھ
می ِ٧آٔؾمىه کل ضيزم لّ ي٧ـ م یّ ػ یّّٔ
ٚل رسیق کٍ ف طّء ہَ  ،مللٍ ٣ی ُ٧ہ ٧ف طّء ٓ٣
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

0885

َ
َ رِ رِ ،طل طلٗ سَ ىلف ْچس
طل طلٗ کَ ٞہل
ٝن ه٣م کَ ہیك ه٣سمیك ٝ ،ن ٣ی ُ٧رعّء کَ خللِ

وَ رش َت
ٟ
ن
ت
ّ
ن ھٌ قرُّه ٣ ،ی ُ٧مللٍ ہ ٧رعّء ٓ٣
ہَ
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

ه٣وه ؽرػ ٞہنی ٙمیك  ،میك عیلرّٔ کَ ىحِ٠

طل ٣ی ُ٧طلسٌ کَ َٚؼ ہل وہٌ ٙقیس ہَ١٠
میك ػہّه کل ه ٣لله شاضٌ َٔو رٜك ٣ی ُ٧شصّء ٓ٣
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

ٔو رٜك ٣ی ٙ ُ٧قّء میك ہَ  ٙقّء کل ػہّه میك
ٚل مًمتٌ لّ ُّغ ٛہَ ْجي ہٌ سَ ہف امّه میك
ٚل شہَ م٠ا مًه ُّ ، ٙاُ٣ ٠ی ٙ ُ٧قّء ٓ٣
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق

سَ

ُ
َ گٍ ورشٙ
اسَ م یّ اُ٠ھی ّٔ٣ٓ ُ٧میك و یّ مک
0888

٣ی ُ٧خّق ُّه کل رس  َ١م یّ ي٧منن ٕصّشت
ٚل ٚ ،ل کہ یّ شي اِ مّهٔ ٣و رٜك کٍ خّق ُّه ٓ٣
میك

ہله

ص٠قَ خّن و ٜق
*****ْ

سَ

0833

اےْ ْ ْْدايع ْ ْ ْ ْاٌاـ ْ ْ ْ ْ ْْاىضٌاںْ ْ ْ ْْاىوداع
اےْ ْ ْْدايعْ ْ ْ ْْاٌاـ ْ ْ ْ ْ ْْاىضٌاںْ ْ ْ ْْاىوداعْ ْ
اے ْ ْ ٌْوىلْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْاےْ ْ ْ ْ ْبصھافْ ْديںْ ْ
پسھاريْ ْےنْ ْظورتْےن ْشخؼوْرشؼْ ْ
كسٌبويس ْ ْھتيئ ْ ْبصاكتْ ْ ْےنْ ْ ْىيسمْ ْ
يماءْ ْنيساْ ْدكهلا ْ ْدكهلَْ ْےن ْػہا ْھيْ ْ
خنكْ ْ
جعبْ ْػاںْ ْيسْ ْكين ْ ْانْ ْ ْاُسر ْ ْ ْ ِْ
ےنْ ْ ْ ْ ٌْيشاؽ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ِْلمة ْ ْ ْاىْورْ ْ ْ ْيسْ ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

اے ٌْْوىل ْ ْْاے ْ ْهكف ْْاالٌاں ْ ْْاىوداعْ
جاف ْ ْ ْهجاں ْ ْ ْاىوداعْ
اے ْ ْ ْاْكا ْ ْ ْاےْ ْ ْ ِ ْ
نصي ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْھگْو ْ ْ ْ ْاٌخْاںْ ْ ْ ْ ْاىوداعْ
دياؤ ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْىيسا ْ ْ ْ ْ ْجٌْلںْ ْ ْ ْ ْ ْاىوداعْ
دياءْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْجواھص ْ ْ ْ ْگصاںْ ْ ْ ْ ْاىوداعْ
خليلة ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْنيسا ْ ْ ْ ْ ْبياں ْ ْ ْ ْ ْاىوداعْ
ٌْورْ ْ ْھتياْ ْ ْظب ْ ْ ْان ْ ْ ْجاںْ ْ ْ ْ ْاىوداعْ

0833

كداعْْھتيئْپسھارسْھچوْابكايجْؾاخبْ ْ
ےھچ ْظوِو ْھتيوْهشص ْظورتْےنٌْعجسْ ْ
اْ ْ ْ ْرسخاين ْ ْ ْ ْابكاْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ِْوراين ْ ْ ْهچصْٔ ْ
فصايق ْ ْان ْ ْ ْابيذ ْ ْ ْاےْ ْ ْاْكا ْ ْ ْاےْ ْ ٌْوىلْ ْ
اْ ْ ٌْصدكْ ْےن ْ ْبئریس ْ ْےنْ ْچبػٕ ْنےه ْ ْےھچْ ْ
پسھاريْ ْےنْ ْممبيئْ ْدياء ْ ْنصْ ْجو ْ ْاْكاْ ْ
میاينْ ْےھچ ْ ْرجنيسٔ ْ ْدؿْ ْدیهھيْ ْدیهھيْ ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ےھچ ْْاُھكوں ْيسْْاِعوں ْْرساں ْ ْْاىوداعْ
اےن ْ ْ ْ ٌْؤٌْںیْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ٌْاكں ْ ْ ْ ْ ْاىوداعْ
ھن ْ ْھبوالےس ْ ْنويئ ْ ْ ْھبي ْ ْاْں ْ ْاىوداعْ
ےھچ ْ ْےب ْ ْچنیْ ْپریْ ْك ْ ْجواںْ ْ ْاىوداعْ
صاراْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْپسھارس ْ ْ ْ ْ ْهیاںْ ْ ْ ْ ْ ْاىوداعْ
ٌِْ نْ
ےھچْ ْ ْ ْلاھصة ْ ْرسفةْ ْ ْهجاںْ ْ ْاىوداعْ
فصايقْ ْ ْ ِْو ْ ْ ْ ْؾسٌو ْ ْ ْ ْ ِْيياںْ ْ ْ ْاىوداع

*****

0833

َ ْحط یـ ُعّرت لّ طل ہف ہل
اِ رل ْجھ
َ ْحط یـ ُعّرت لّ طل ہف ہل
اِ رل ْجھ
ٚل آنکھمه سَ خـ خل ٠ػہّه ٔو کَ ق٠م ہل

َ اب
َ کَ لنن
ن  3اوش م٠د ٔو ُ٠ش الٜ٠ك لکھن
ُّىلت لّ ہل للد ضيرر لّ قلف ہل
ُ
َ اظ لّ کو رس ىحص لّ ُّشو
م یّ وصػ لکھ
ٚلِػ مّ ٚل ہل رـق  ،ملنمّه مّ رؿف ہل
َ م٠د وي ٔو کٍ
م یّ ُّب ٔط ٧کٍ طل لکھ
قرآن میك رس ىحص کَ اوصّـ شيف ہل
ن  3اوش م٠د لکھّ خّہَ طل ٔو کٍ ٚل ہَ ال٥م

ٓ٣ہّن رٜك

0830

َ للد
هٗ خلؼ ٚل لّّْ ہل اوش اقًق ٢ن
اْحر کٍ و یّہٌ ہل اوش اىحّش قلف ہل
ن ٚ 3ل ٟھٌ ٝن ٝن اٌکّن ہَ اُؾ ٙم ػو لّ ٙم ػو
اض رقی ٧اوصّـ ٔو ُ٠ش رٜك ضف ہل

ٔو ٓ٣ہّن رٜك

ٝن ُ٠ش سمّوُ میك ٚل ہَ ىجل لّ  ٙكصّن
اوش آة ٚل اِ ُ٠ش ہ٠ُ ُ٠ش

کیله ه ٣کو ٝن ؾّفا رػ

َ َت
ام

ہل

ض
ت
ل
ق
َ مّي
فٌ کَ نن

رشُّش ٣ی٧ا کعنن ہل  ،ق یلو ہل  ،ذ٣م ہل
ہله آة ق٠م شْحن ػہّه ہل وہّه ملطلر
ا٘عّم خ٠ا اوش هٗ آقّت ع٠م ہل
ن ٚ 3ل ٟھٌ ٞہیك اٌکّن کو ُؾ ٌع٧ؾ اّ یّت

ٓ٣ہّن رٜك

0833

َ وہّه ُؾ
ن  3م یّ رخـ ہَ اوہّم ٔطٞ ٧ہتچ

رشٌّت

لّ ٕہیسّي کَ رس خّ ٝن ق٠م ہل

٢نمّش کل گ ٣آب وصلء ٔو لّ ہل ممکق
ُ
قٍ الومش ِ قّ اظ کل ہل اوش ر هع الف ہل

طّہ ٧میك اگ ٣آة ہل أسّن ٝن ل یکق
ّ
ن  3ہ ٧علف میك عًم ہل اوش ق٠سٌ سیف ہل

ہل ٞہنی ٙػ ی ٠و یّشق ت مہیك مللٍ
اوش طمل  ٙقّ آة کٍ ُّ خّي و رؿف ہل

َ
ن  3م یّ ُّب ہَ اوہّم خًٚؼ وہّه ٞہتچ
ن ُّ 3طق میك ملؾ آة ہل اوش ق٠سٌ سیف ہل

0838

َ
ہَ ْجف ُعّرت میك ٝن ُّ٣ی ٧طل ر نکھ
ُ
م
اظ کل کل ٍ٠ہملم ٚل ٔس ر هع وي ہف ہل

ن  ّ 3ی٠ي ہَ ٣ی٧ا ػ ی ٠علٍ م ّْ٢و قّغ٧
ُ
ہ ٧وقٔ ٣ی٧ا اِ ٔو رٜك اظ ٝن ه٣م ہل

٭٭٭٭٭
ن  3ہَ ػ ی ٠علٍ کٍ ٝن ت و یّ کو ہنیفو
خّشُ ٣ی٧ا اب ىجي ٝن م٠ا لصـ و ه٣م ہل

0833

َ ُّٚلسٌء مللٍ طل ٕصیٗ ہلْ
ْاِ رل ْجھ
ْ

َ ُّٚلسٌء مللٍ طل ٕصیٗ ہل
اِ رل ْجھ
مللٍ ہَ ٣ی٧ا شب لّ طل خىیلب و جنیٗ ہل

گ ٣دحر اّمر لّ طل ٚلسَ میك ٚلاب ہل
٘علیق لّ ٚلٔو می ِ٧ہل٢یله کل ٕصیٗ ہل
َ آقّ رسیق کٍ
َ طل ٕہّرت کَ لنن
ِنٹھ
َ کلٝ ٍ٠ن ْجي جیسّ ش ظیٗ ہل
زھلُ ِ١سَ مل

ٓ٣ہّن رٜك مللٍ مّ کل ٍ٠مّقٍ ٝن لّقٍ
٢نمّش شہبگّ ٞہیك حٗ ْجي مّ طنیٗ ہل

0833

رشُّش امّمٌ ہَ ٚل آوِ طل کل ٍ٠رل
خّ٢بگّ امیٜ ٧ق کَ طل کلٟ ٍ٠ھٌ ؽرّْ ہل
ٔس شوضَ کٍ طلکھٝ ٚن خبیك ا٢تٌ طل شگِ٤
ُ
ٟ
مـ خّۓ طلسٌ خل ٠اسَ طل ھٌ کنیٗ ہل
لمتٌ می ِ٧آقّ می ِ٧مللٍ کٍ  ٙقّ ہل

طیّت

لّ ظہلش ہّٟھمه ٝن مللٍ کَ قرّْ ہل

حٗ ظًفوء اظہّش رعّ میك ہَ وو یلو
ىح ِ٠میك رعّىه لّ خ٠اوُ ٠خىیٗ ہل

0835

اِ رل طل ٣یُّ ِ٧ظ کل ّ ٍ٠یکٍ ٞہیك ہل
اخًغ سَ ٟھرٚلش ٣ی٧ا قلٗ خؼیٗ ہل
َ ىچط ٧میك اِ ُّقر
َگٍ ْجھ
ؿی ٙطل مل
مللٍ کٍ طرـ رطُ ٧لؾ رل طل
*****ْ

نتیت

ہل

0838

ْاے ْرب ْجوْ ْدمحم ْ ْانْ ْْچہصٔ ْ ْےنْ ْ ْ ِدھكاكيْ ْْدےْ
ْ

اے ْرب ْجوْ ْدمحم ْ ْانْ ْْچہصٔ ْ ْےنْ ْ ْ ِدھكاكيْ ْْدےْ
اُھكوںْ ْ ْےنْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْدیسار ْ ْ ْْنصاكي ْ ْْدےْ
ْ

ظػصيةْ ْيسْ ْ ْدمحم ْ ْ ْانْ ْ ْْی ِس ْ ْْیٍَْ ْ ْْچٌلكيْ ْ ْْدےْ
دھيزی ْ ْْپص ْ ٌْْوىل ْ ْ ْينْ ْ ْْجسسؤںْ ْ ْ ِدالكي ْ ْْدےْ
ْ

ےب ْْچنیْْرےه ْےھچْْدؿٌْْوىل ْين ْْػفاءْ ْينْْ...اےْ
اهللْ ْ ْْػيخايب ْ ْيسْ ْْجوْ ْ ْْبرشیْ ْ ْْظْاكيْ ْ ْْدےْ
ْ

ٌعجسٌْاْْثْػبغْبغ ْينْْاكےْ ْايمْ ْجعب ْرسِقْ
ھص ْْجأْ ْجوْْيبادةْ ْين ْ ْزْيْة ْےن ْ ْبڑھاكيْ ْ ْدےْ
ْ

َّ
سةْ ْ ْےنْ ْ ْْھٌلراْ ْ ْْپصْ
ٌوىل ْ ْےھچ ْ ْ ْْھگْاْ ْ ْْايىلْ ْ ْ ِْػ ْ
كايل ْْدے ْْرشؼ ٌْْوھٹو ْ ْھيْ ْےنمه ْ ْْاپاكيْ ْْدےْ

0833

ےھچْ ْ ْْيصض ْ ْْغالٌإُ ْ ٌْْوالانْ ْ ْ ْان ْ ْْرالص ْ ْْجوْ
ھً ٌْْؤٌَْ ْان ْْجاِو ْان ْْفصػو ْ ْےنْ ْْچبھاكي ْْدےْ
ْ

اْ ْ ٌْْوىل ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْرالصْ ْ ْ ْْجو ْ ْ ْ ْْاراـْ ْ ْ ْان ْ ْْريٍْٕؤْ
ْاٌالؾْ ْْامسكيْ ْان ْْھاھتوںْ ْيس ْْبْسھاكيْْدےْ
ْ

ےھچْ ْْا ِب ْ ْْخياةْ ْْا ْ ْْػٕ ْ ْينْ ْْخبْْاھْاْ ْْاكظو ْْجوْ
يپْيپ ْےن ْْجمسْجاںْےنْاےْػریيںْبْاكيْدےْ
ْ

ؾيوات ْْپڑھي ْْهكےیئ ْ ْكرظو ْ ْْاےنْ ْْكرظوْ ْ ْْرْٔ
حصة ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْدمحمْ ْ ْْػٕ ْ ْ ْْػاانتْ ْ ْ ِدھكاكيْ ْ ْ ْْدےْ
ْ

كرظوْ ْْكرظوْ ْْاےن ْْػْٕ ْْبصھاف ْْديں ْْليبْْينْ
خرضةْ ْين ْْلصؼْْاِفطْانْھسیة ْْچالكيْْدےْ
*****
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ْاے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِک
ْظات ْ ْ ْ ْ ِْاكيمیْ ْ ْ ْ ْْان ْ ْ ٌْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ ْ
اے ْ ْ ِ ْ

دمشَ ْ ْ ْْمتارس ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ٌْْوالانْ ْ ْ ْْھاىِکْ ْ

ْ

ْ

ُْہج ْْارػس ْان ْ ْْدايع ْ ْےنْ ْْظاىِکْ
اے ْ ِ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ

متںی ْ ْ ْ ْْگْيتْ ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ٌْْوالانْ ْ ْ ْ ْ ْْكاخسْ ْ

چپھي ْ ْ ْ ْ ْگْيت ْ ْ ْ ْْگْاۓ ْ ْ ْْبًسْ ْ ْ ْْكاخسْ

ےھچ ْ ْْرساكُسْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْْيمل ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْػاھسْ ْ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ

ْ

ےبْْ ْ ْ ْ3یًين ْ ْ ْْایکْ ْ ْ ْچپھيْ ْ ْ ْ ِاکْ ْ ْ ِاکْ ْ

ثنیْ ْ ْ ْ ْ ْ0یًين ْ ْ ْ ْْثنیْ ْ ْ ْ ْ ْایکْ ْ ْ ْ ْْایکْ

ث ِػً ْ ْ ِْگْيتْ ْْچييت ْْرےهْ ْےھچْ ْ ْ ِاک ْ ْ ْ ِاکْ ْ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ

ایکْ ْينْ ْْکويئ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ُْْھتيْ ْ ْْرضسرةْ ْ

ْ

اے ْالْْػيئ ْھجٌْْاْْھبصيْ ْےھچْکسكرةْ ْ
ُ ّ َ ْ
َ ْ َ
ـس ـ ـ ـوــ ـــ ـــعْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِاالْ ْ ْ ْْھـ ـ ـــوـــ ــســـــاْ
ال ْ ْ ْ ْ ْ ْْتـ ْ

٘ عت ٌ

الہّم

ُّّ ی٠

ْ

ْ

جیسّ

ٌَِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاٌيػ ِْص ْ ْ ْ ْ ْ ْاملؤٌْنیْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْخلاْ ْ

خلا ْ ْ ْْھجاڑْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْْوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْاين ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْكركاْ ْ

ْ

دمشَ ْْخعس ٌْْا ْْجيےسُْْھتيْْرسسرةْ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ
َ ہَ شب سَ أسّ
راعٌ ننن
اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِک
ن
ن
ْؾسكاْ
ھشاْ ْ ْ ْ ْ ْْكويل ْ ْ ْ ْ ْْيسال ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْك ْ ْ ِ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ
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پاچن ْ ْ ْ ْ ْ ْْاِوار ْ ْ ْ ْ ْ ْْیًينْ ْ ْ ْْکھ ْ ْ ْْمخعاْ
ْاِعاْ ْ ْْكْ ْ ْج ن
ھن ْ ْ ْ ْاھواْ ْ ْ ْ ْ ْْکويئْ ْ ْ ْ ن
ٓعاْ
ِ

ْ

ایک ْ ْ ْ ْ ْْایکْ ْ ْ ْْچاُسْ ْ ْ ْ ْْاےنْ ْ ْ ْْمشعاْ

ْ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ

ايىل ْ ْ ْْايىلْ ْ ْ ْ ْْمتارس ْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ ْلكچصْ ْ

اےْ ْْظيامیں ْان ْْھگوًا ْْدمشَْےھچْھكچْصْ

Culture

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ

کھاےس ْْدمشَ ْ ْےنْ ْ ْاكْگصاْ ْ ْےنْ ْ ْكىچصْ ْ
Vulture

دھوُسكْ ْْجگت ٌْْا ْ ْ ْھنْ ْ ْ ٌِْيےسْ ْْکويئْ

دھوُسےْ ْْبہيولْ ْ ْْجمی ْ ْ ْْکھْ ْ ْْظويئْ

ْ

ْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْْبصھاف ْ ْ ْْديَْ ْ ْ ْْجہوا ْ ْ ْْکويئْ

ْ

ٌْ ْ ْ ْ ْ ْ I Love Youْ ْ ْ ْ–ْ ْ ْ ْ ْ I Love Youوىلْ ْ

اميْ ْ ْ ْْدؿ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْاُْگواْؤ ْ ْ ْ ْْظالگْ ْ ْ ْْبوالْ

ھپيالایْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْداٌَْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْکھوالْ ْ

کص ْ ْ ْْجوْ ْ ْ ْ ْْمليب ْ ْ ْ ْْبلا ْ ْ ْ ْْربْ ْ ْْمتاريْ ْ
ٌؤٌَ ْْاابدْ ْےن ْ ْْدمشَْ ْ ْےن ْ ْْرواريْ ْ
ظيسْ ْْاىؼہساء ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْْكمس ْ ْ ْ ْ ْ ْْےھچْ ْ
الجْ ْ ْْراکھو ْ ًًِْْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ًًِْْ ْ ْ ْ ْْےھچْ

ْ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ

ْ

ْ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ
ا ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْدياؤْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْْلكي ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْھٌلريْ
اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ
ابكص ْ ْ ْپص ْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْْينیْ ْ ْْاىکصـْ ْ ْ ْ ْْےھچْ

اے ْ ْْظاتْ ْ ْ ْْاكيمی ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ ٌْْاىِکْ

*****ْ

0830

اسس عزش ٔب ححٕذسِب ححّىـزب س٘ى
اسس عزش ٔب ححٕذسِب ححّىـزب س٘ى

اسس ٘ذي ٔب عِزبسا خهٍىـزب س٘ى

اسس حمبِذ ٔب ككدشا ِظظىزب س٘ى

َْ
اسس ِؼبيل ٔب ثغر ٍِىـزب س٘ى

ُ
اسس ػٍىَ ٔب ححؾّٗ ابلتا س٘ى

اسس عخبوح ٔب وادي وسعزب س٘ى

وسعى ُٔبثخ ين ككبدٌ ثثش ثُضضهزب س٘ى

وسعى اِطاللٍ ربج عٍ عدزب س٘ى

وسعى طُّت ين أْىهـ ِب وعزب س٘ى

وسعى طُّت ين ؽبطط ِب دِوهبرب س٘ى

ُ
وسعى ِؤِٓ ٔسس قر ثخ خبؾزب س٘ى

وسعى سزتخ ين ٔظشح عٍ خىرب س٘ى

وسعى ِؤِٓ ٔب دي ِب مسبرب س٘ى

ثشوبد عٍ ِؤِٓ ٔسس هبشرب س٘ى

وسعى زك ين اراطط خكك ِب دَزب س٘ى

وسعى دمشٓ ٔسس ٔبثىد وشرب س٘ى

ٌؼٕزى عت ِالػُطط ثثش ثثشٌ٘زب س٘ى

ٔبس ين عبٔىٍى ِب خىـشٌرب س٘ى
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اسس ِالػُطط خغبسح ِب ثثهشرب س٘ى
ْ

دَىهٍ ثش٘بين ؽبٔبد خٍزب س٘ى

ل ِب داػٍ ٔب وعزب س٘ى
ِؤُِٕطط ِظ ْ

ٔؼّزى ٔسس عؼبدح ِب ثثٍزب س٘ى

ثثهٍى خّٕخ ٔب ِىىل عٍ ٌٕزب س٘ى

ة وىثش عٍ عرياة هتبرب س٘ى
ْا ِ

ػزجبد اْ ِىىل ٔب ححىِزب س٘ى

ؽىش ٔب عدذٖ زنشح ِب دَزب س٘ى

ؽريَطط ثبٔذٌ اْ ِىىل ٔسس منزب س٘ى

رغجُر ِىىل ٔب ٔبَ ين خثثزب س٘ى

رب لُبِخ س٘ى ِىىل وظظزب س٘ى

فٍىاد وٌُّى ثثش ثثشٌ٘زب س٘ى

*****
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ْاےْظيف ْاىسيَْانْجاين ْْھگْو ْْجيؤس ْْھگْوْ جيؤسْ
ْ

اےْظيف ْاىسيَْانْجاينْ ْھگْوْ ْجيؤسْ ْھگْوْ جيؤسْ
دمحمْ ْ ْ ِورْ ْ ْ كسظاينْ ْ ْھگْوْ ْ ْجيؤسْ ْ ْھگْوْ ْ جيؤسْ
ْ

اے ْ ْاْكاْ ْاْپْْپصْ ْؾسےق ْاے ٌْوىلْ ْاْپْْپصْْكصابںْ
ھچو ْ ْابكا ْ ْ ْاْپْ ْْرسخاينْ ْھگْو ْجيؤسْ ْھگْو ْجيؤسْ
ْ

نصيْدیسك ْ ْاْ ْديوةْ ِْوْمچَْْھپو ْْھپول ْْيس ْ ْاْابدْ
پالكي ْ ْ ْ ِْيملْ ْ ْان ْ ْپاين ْ ْ ْھگْو ْ ْجيؤس ْ ْھگْوْ ْجيؤسْ
ْ

اٌاـْ ْْاىًرصْ ْان ْْانئبْْْ ،رساْ ْ ْانْ ْْامسِ ْْايوً ْْينْ
نصسںٌْںیٌْسحٌٌَْْاينْْھگْو جيؤس ْْھگْوْجيؤسْ
ْ

ٖسایةْےنمهْ ْاْپ ْھچوْْْ،ظًادة ْ ْےنمه ْْشخؼو ْْھچوْ
بِؼارة ْدك ْھچو ْيلىبْ ْين ْ ْھگْو جيؤس ْھگْوْ جيؤسْ
ْ
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ٌيم ْھچوْاْپْابسايعٌْ،يمْكسيسْھتياْْهاٖصْ
ىيئْ ْ ْكاىب ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ِْاِعاينْ ْ ْ ْھگْوْ جيؤس ْھگْوْ جيؤسْ
ْ

جو ْْدیھكاْ ْاْپْےنْْجوْ ْپْجنت ْْليْبْزٌاں ْْدیھكاْ
خليلةْ ْ ْاْ ْ ْمهںی ْ ْجاين ْ ْھگْوْ ْجيؤسْ ْھگْوْ جيؤسْ
ْ

نخاب ْ ْ ْاىًمل ْ ْ ْ ٌْا ْ ٌْوىل ْ ْيًلْ ْھيْ ْػْٕ ْدمحمْ ْْينْ
ھگينْنيسمْ ْسْاء ْْرواينْْھگْوْ جيؤس ْھگْوْ جيؤسْ
ْ

ھگْا ْْانز ْ ْك ًًِْْ ْ ٌْا ْ ْےنمهْ ْْپاىو ْ ْھچو ْ ُْھتي ْلاكةْ
ًًِْ ْْپصْ ْْػهصْ ْ ْنصساين ْ ْھگْوْ ْجيؤس ْ ْھگْوْ ْجيؤسْ
ْ

رساْ ْ ْانْ ْ ْدمشْو ْ ْ ْےن ْ ْيالِْ ْديں ْ ْيس ْ ْ ٌِٹاكاےنْ
دمحم ْ ْ ْ ْ ْْػْریِ ْ ْ ْ ْ ْ ْيضداين ْ ْ ْھگْوْ جيؤس ْھگْوْ جيؤسْ
ْ

هجْْػً ْ ْ ٌْاْ ْ ْٖضارْك ْ ْظاؿ ْْجيےس ْ ْاْپ ْ ْان ْْدمشَْ
نےهْ ْےھچْ ْظالگ ْكسظاينْ ْھگْو ْجيؤس ْھگْو ْجيؤسْ

0833

اےْبصٖافْاهلسل ْابكمناْْدايع ْاُْهھػ ْين ْھٹْڈؾْ
اٌاـ ْ ْْاىًرصْ ْ ْ ٌْْوىل ْ ْين ْ ْھگْوْ جيؤس ْھگْوْ جيؤسْ
ْ

ھچوْ ْابكمناْ ْنصے ْ ْاكصارْ ْاميْْخقْ ْين ْجؿورْْىيئْ
ٖصْايم ْيايلْ ْاےن ْْداينْ ْھگْوْ جيؤس ْھگْوْ جيؤسْ
ْ

پسرْظيف ْاهلسمْ ٌْوىلْ ْجيوا ٌْوىل ْدمحمْ ْھچوْ
ھچوْبِيلكْيلو ِْْوراينْ ْھگْوْ جيؤس ْھگْوْ جيؤسْ
ْ

اٌاـ ْْاىًرصْ ْينْ ْديوةْ ْانْ ْرالصٌْْؤٌْںیْ ْْرالصْ
دياءْےھچْ ْامي ْْظالگْْينْ ْھگْو ْ ْجيؤس ْ ْھگْو ْ ْجيؤسْ
ْ

يبسْ ْرايكْين ْےھچْ ْجعبيحْ ْراتْْدفٌْْوىلْ
میاينْ ِ
زٌںیْپصْ ٌْويكْ ْپيؼاينْ ْ ْھگْوْ ْجيؤس ْ ْھگْوْ ْجيؤسْ
*****

0835

اسس عُف اٌذَٓ ٔب دٌرب س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره
اسس عُف اٌذَٓ ٔب دٌرب س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره
حمّذ دَٓ ٔب س٘رب س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره

ْ
ل ِب زفبظخ ِب والَخ ِب
اِبَُ اٌؼقش ٔب ِظ ْ
ثِشاخٍ ػشػ فسخ ثثش س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره
اِبٍِ فُل ٔب َِظظجط اِبٍِ ٔىس ٔب َِطشذ
اِبٍِ ؽبْ ٔب ِظظظش س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره

ت طُّت عٍ ِِال ؛ مهٕسس سة عٍ اْ
ُِؼَطّش طُِ ِ
طشف رطظظري ٔب اطظظش س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره

اسس اثذاػٍ رتبي و زغٓ واال ؽبٖ طُت ٔب
وخـٗ ثبلٍ سُوَاء أىس س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره

0838

اسس عٍطبطط فبطٍّ ثُزهى ِؼضٌّ هتبد ِب وسعى
اِبٍِ ختذ ٔب اوثثش س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره
أَب عُف اٌظظذي ٔب اسس أِبِء ػٍُِ زك وسعى
ثظظبؤ ػٍُ ٔب وىثش س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره
صسع ٔبٍِ س٘سس زك ين س٘سس ثثهىال ثثهال ِؤِٓ
ُْ َ ْ
٘ذي ٔى سٖ ؽدش ه ْث ْو ْر س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره
ادة عٍ ػشك ؛ ِىىل اسس داػٍ اهلل خبؾٍ دو
ُ ْ
ُِسِجـُِِّطط ٔسس دػبء ٔب درْ س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره
وظظسس ؽريَطط ثثشٌٍ٘ فٍىاد اسس عُف اٌذَٓ ٔب خبين
اِبٍِ وزن ٔب خى٘ش س٘ى ثبلٍ لُبِخ ره

*****

0853

اِ ٔو عّلٍ گلہ ، ٧واَ ٓ٦ار
َ
اِ ٔو عّلٍ گلہ ، ٧واَ ٓ٦ار

يرخ یّ ص ٠يرخ یّ ٞہر

َ
اُ٠شٜك

ب َگس ْ َ ن
ٹ
ن
َز ٚل نز ھٌ ٚلن و صّر

آوان

آ٣

قرخ ی٠ي

ٚل ُّر

ْخُّ ٙوش  ،شاُ شوٓق ُّ ،م ّ یؾ

ہ ٧ضمّه ُّم٠

ب زا

ُّ شب ضُّر

ّ
ت شا ہ ٧کو ُّم ٠م٠عٌ
وَیْ٘ی ْ

مٌ َشنَشد گ ٣گل َتٌَسْ
ْ

قرعلن و عّر

ہ ٧غن اف َن ْذ ُّ ٔص ی٠ت رش ػہّه

ُّ الہٌ رش ػہّه ہ٧گ ٥و یّر

ىحز ن اي٧اش لکه ٙممکق اٚلاش عیٗ

مہیط ُّّ ی ٠آ٥ر  ،شہی ٧شاي شمّر

َ َ
ہ ٧کو شذ مُّـ ضٚل اض ُؾ ىخق

َ
ٚل َبزو پَ ْ
س رقی ٧اض معتٌ وسّر

ُّ

امّم ؿع ٧راشُ

َ
ٔسنن

ل لظ و معتٌ

را پودْ

طله

ارتّفاد

0853

بزدْ رش رّ یّ و رٜك گلۓ نبؼ

ہ ٧کو او ٓ ٣خکف ٚل گ٣رن ٞہّش

ت
رولٔ و اق یّل و خّي و َؿش ْ ٌَ َی ْ

ِیسی٧

ن
بد رش ػہّه
دص ٌَ َی ْ
ت ذ ٥عف ٝن ِ یِ

روهُّ ٙم ٠رایمّ طلشو ی ٠و مّر

ُّرا

الٍ

ٚلم الی یّر

ٓ٣ہّن رٜك

اِ ٔو ْجف الہ ُّ ُ٠خلف ٚل

مّرش گنتٌ

ُّ ّ یّم ٠اض ٚل خ٢ب انی یّف

رش غن لّش آُ ٠ضّمٛف اؿبہّر

کنذ

ہ ٧غن آُ ٠رش رل ٚل آه م یّر

اُکو

ُ٣٠ی ٧رو عّلف مٌ

ُ
طلع ٚلر اطلال او رش

پَشانیت

ہ٧

رگ ٣وس شا ٓ٥ار

ه٣ا ُّم٠

ت
پَسو َب ْ

اعت قّر

ْخٚ ٙل رش اوح ُّم ٠ہ ٧ضمّه

رش طلسٌ اقراؼ ُّم ٠رش ( ضُّر ) ؽ

ِیش ٙاكم ٠شا ٓ٣وض ٘ػ ٛو ٔط٧

ؿز وَۓ مّي يرراه اعنمّر

*****
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ّ
م
اِ ٔو ْجف ہُّ ُ٠ر ٔو عق و لؾ
اِ ٔو ْجف ہُّ ُ٠ر ٔو ع ّق و ملؾ ٓ٣ہّن رٜك
ٝن ٚل رنکھّ ٝن و یّ ْجي مّ کل ٍ٠ضٓ ٣قلؾ
مبصـ ْجي سَ ہَ ُّّ ی ٠خ٠اوُ ٠ػہّه
ُّّْ آل ٢تٌ ہَ ٚل ػہّه میك ِیسؾ
َ
ًستجؼ ٚل ہَ ػہّه میك کو کہّ خّْ َ١جھ
رأش آملض و ذ٣ر و ی ٠و
شو ٓ٣و ٣یُ٧

ٍہیف و ضٓ٣ق

ىحّوت کَ ىحّ َ١خّٛف

َ کو ہل آ َ١میك یمؾ
قٍ الو یـ أسٌ ہَ جیس
َ کو ُّ٤یك ٣یُ٧
ض٢ی ٙمّمؼن ہَ جیس

ّ
ل٢ت

اشمہ
ّ

َ ہٌ خّ مو کٍ مہؾ
ہَ و ٔس

0850

رُکي لیلِ طل ٣یْ ِ٧حر ه٣م لّ ذُّ٣ه
َ سَ اُؾ خّٝ َ١ن رشُّ َ١اُؾ
اٟھٌ ٞہن
َ ْجي مّ طل زھلُ ِ١قلؾ ي٧گسنن
ٝن م ل
مَو و طلشو ی ٠کٍ آنکھمه ٝن لگّ

ه٣

َؼتنک

ّ
شظف کٍ وقٔ ہَ سشوه ٝن ػ یّّٔ کٍ ٕگّي
َ ٝن ُلؾ
اوش ہبگّم ؿضٗ مہر سَ ؼھ یک

ْحر کٍ طرد وسّري ہَ ٣ی٧ا ره ٙه٣م
ّ ی ٠ہلٞ ٍ٠ہیك گل٥اش ه٣م کٍ ٟھُّؾ
٣ی ِ٧قرضُ٠وه لّ اق یّل ضُّري ہلوِ
ّ
شوٓ٣و ٣ی٣ ِ٧ی٧ا مً ٠س ٠ہل

ہ ُ ٧ؾ
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ق یـ ہَ ٣یّ ُ٧ماشُ لّ ٝن ذ٣ذ ّ یلو
رس کٍ خّطر ہل ّ ٍ٠ی٠ا ٝن مَو ٚل کٍ نحؾ
مّٟي روصِ ٣ی ِ٧گھمصِ کَ اگ ٣غ ٧غٟ ٧ھٌ
رو ہٌ

گّىه میك ٚل و اہلل

کو وي خّّ یگٍ ٟھؾ

ضار ٙومُ ہَ اگُّ ٣ظ ٚل ٟھر م یّ عف ہَ
ُ
رعلت ہّرٝن رّ یّ میك ہَ ؿی ٙکٍ ي٨ق
ہف ٟھٌ ُّشب گـ م كصلر

ُچ
ب
ی
ں

رامق میك

ہلوِ ضاُـ کہیك خّش عف قرقٔ کٍ کھ یؾ
ٝن

ہلا

مّہ٠

م طللب لّ رُ٠اش کٹھٌ

ا٢ن طّشُ میك کتٌ عير ہمّشُ اب ُؾ

0858

ع٠ل سَ  ،كغط سَ  ،مغملش ضمّٝن ہلوِ
خل ٠رکھًوِ خ٠ا ٢یغ امّمٌ کٍ كمؾ
ُ
اُکل ہَ

ّ
ل٢ت

ّ
م ٠عٌ سَ کہل ٚل

کتقی ٙعقتٌ لّقٍ

پ ّشزءر

رولٔ سَ ٞہؾ

ُُّ ٌ٠لیلٜك کلٌ ٍ٠ضملن وسٌ لّ طل ہف
وي ٟھٌ قرضُ ٠ہمّشا ہَ مگ ٣لَ ُّلؾ
ک

ھٹکیك ہ ٧مّغ ٙو ہ ٧لح ػو و ہ ٧رم ُّشب

نبننء رْمق ُ ٠کیش میك عف کَ ُّوق
ٝن ىخق ستجٌ ہَ اظ رشغن و یّؾ لّم٠
رس لّ ُّضاش ػہّه میك ٞہیك کل ٍ٠گّہؾ

0853

ہَ سمّ ٍ٠ہل ٍ٠رل میك می ِ٧الف٣ ٙیُ٧
اظ ٝن مّہ ٠ہَ خ٠اوُ ٠سمّ اوش سمؾ
وہٌ ٢ٹکبگّ طل کجي طرـ میك ہلگّ اكم٠
رل میك طل ہلُّ ہَ آُّ ہَ وہٌ ہل٢یله ُؾ
٭٭٭٭٭

0853

اِ قّطمٌ مل طّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہلْ

اِ قّطمٌ مل طّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

کٍ ٓ٣ہّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

منَ کَلَ ام ٍر َ مًم ٛف

طیٗ کَ قّٛف م قّم ٛف

اِ

اِ

اہلل

راعٌ شكمّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

طمقّه کٍ ہف کل ٞہیك قک٣

ٞ
خ
ہ
ی
ت
ی
چ
َ مّ ـ ٝن  َ١ش ظر
گ

اِ قلؾ کَ قن طّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

ملتٌ ہَ ہ ٧رن ہمیك
طّ
ـ ستحّن ٛف
ہ ٧رم

٣ی ِ٧مّٝن میك ہیك مّر ہف

پع
ر َم

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

ُ
الفرآن

0855

الىخ ی ٠ہل

گھر گھر میك لصـ يزُ ٠ہل

خّمط الفرآن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

رّ یّ و رٜك کٍ طلسٌ یمّم

ہل خّۓ مللٍ ہمّشِ ُّم

ٔس رِ رو اق ًعکّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

ّٓ٣مه ّٓ٣مه ہل ٚلاضسیك

ٓ٣مّ٘ َ١غه ٙکٍ ُّشسیك

اِ شظه ٙکٍ ُّشان ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

ُ
آ ِ٣ہل شب سَ منَالسماء

گھر قّطمه کَ ٛف ہٌ ٕہّ

ض لظ
اِ

اِ ٘غمیله کَ طلان ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

طلع مللٍ ٚل طلع ہلا خ٠ا

ہ ٧خکف ٝن مللٍ کَ ہل ق٠اء

قرمّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

اِ آ٥رُ

0858

َ ٢ٹھّى ُّظ
ق٠مله میك ا ٢ن

نپی ٧کَ عف کٍ ْجھّى ّ یّظ

ارسّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

روٚله مللٍ کٍ  ٙقّء ہل طمل

ہل م كص ٠اّ یّ ٞہٌ زصلل

ہ ٧اق رل کَ اشمّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

اِ مللٍ عّلٍ ق٠ش ٕہّ

مللٍ کَ ہيراي شہل م٠ا

اِ مللٍ کَ ہًسّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

مّه ٣اق ػ ی ٠ضقی ٧ہَ

مللٍ کَ رش لّ وقی ٧ہَ

سو الجلر و اَرسّن ٛف

مًه ٙشہل  ،مًه ٙشہل

اِ رسنتٌ

*****ْ

0883

اسس حمّذ ثالء ٌؤطط دتبسٌ
اسس حمّذ ثالء ٌؤطط دتبسٌ

ِىىل خبؤطط ُِطط فذلسس ٔسس واسٌ

ِىىل ْاثثين طبػخ ٔسس خذِخ

ُ٘ ُِسِجّى ين ؛ دَٕذاسٌ

دتبسٌ غالٍِ

فخش عٍ ُِطط وشوطط ػّش عبسٌ

دي ٔب اسِبطط ؛ ِىىل دتبسٌ
اسس حمّذ

ػّش هبش ُِطط وشوطط خبن عبسٌ

ػّش هبش ُِطط ػجبدح وشٌ ٌؤطط

دَىهٍ فىسح دتبسٌ ُٔبسٌ

سد وشٌ دسس لنبء ٔسس ثالؤ

ِىىل طبلخ دػبء ين دتبسٌ

وظظىٌ اوج ثثش ثثظظٕححٍ ؛ دػىح

هج ٔسس اْثث هي خىة عٕىاسٌ

وظظىٌ اْثبد ؛ لق ِش طُّت

إ٘ب ثثش ؛ ٔظش سة ين عبسٌ

ْاثثين زُت ٔب زـَت ححُــككٍ ِىىل

عؼٍ عٍ اْثثين اسس حمّذ

ِىػظخ زغٕخ عٍ ثىالوٌ

خٍىٖ ٘ش دْ دِوهبؤ ححهى ُٔبسا
رب لُبِخ

س٘ى

ِفنً

اسس حمّذ

زٍَ س٘ىطط صٔذككٍ ثثىسٌ ِبسٌ
وظظىٌ عش عزب ؛ زك ين واسٌٌ

وظظىٌ ػبداد خري ين ثثبسٌ
ؽظظشو ِب ِؤُِٕطط ٔب ثثذ٘بسٌ
ؽريَطط ػشك وشسس ٔضدِ ثبسٌ

*****

0883

اِ مو خبیك مہر وبیك م طلع اٚلاش
اِ مو خبیك  ،مہر وبیك  ،م طلع اٚلاش

میك ي ٧کَ ٣یُ ِ٧ـ گ یّ

ىح قـ میك ٓ ُ٣ضاروه کٍ ہ ٧اُؾ طرخ٠اش

آ گَ سَ ٣یُ ُ٧ـ گ یّ

اِ ْحر ىحّ  ،مع٠ن ال طّـ و ػ یُّّت

م یّ کہ یّ ٣یُ٧

گ
رعلت لّ ىحر لـق طؼ رٜق لّ گل٥اش

ٝن رن لّ ي٧راش ہَ اوش صّحٗ و اكط٧
ہّه

ُ
شسیف

َ
رو یّن

ـی٧راش

ـی٧راش

ُّت

خىی ٙسَ ٣یٟ ُ٧ھـ گ یّ
ه٣

قلف

رٕگّ

ي٧

گ ٣ہّٟي کل ٍ٠خـ گ یّ

ىح قـ میك ٣ی ُ٧اِ ٔو رٜك مّي میلش

مل طّن

آراب ْحّ َکَ ٕص ٠ؼحز کتٌ ُّش

شومّل کَ ّبیك ؼھـ گ یّ

مک ی٠ش

اِ ضبغف رٜك سیِ ٧یص یّن ىَحّغٙ

ُّ ّممٔ

٘ؾري م یّ ٚل َ١طله ہٌ و ی٠ان میك للکّش

اُ٠ش سَ خگ٣

و

صللٔ

سرل

گ یّ

0883

ہَ ٕہريء آقّف ہل٣ ٍ٠ی ُ٧ىحّغٙ
َ ّ
ْچظش سَ ٣ی ُ٧قبض کَ اِ قلز رل ضخّش

ہ ٧اُؾ ٔطُ ٧ـ گ یّ

ّ
ُّضي سَ ٣ی ِ٧رونبله لّ ْحـ ت و یّ

و یـ

َ
شػ یّ

اوش غ٧غ ٧آقّت سَ ُک٠م میك ہل ًسمّش

اع٠اء لّ ظمق خـ گ یّ

رعلت کَ خ یُّّن میك ٔس اِ ٔو واَ

٣ی٧ا

َُّ

َ ه ٣کَ گ٣ق یّش
ٟھ ی ِ٠میك خىی ٙکَ ىجھ

اظ رل کل می ُ٧ؼھـ گ یّ

ُ
میك ٓ٥ل٥ل

َب َب ي ّق
ل

ّ ی٠ا ہلا اىلاح

ىحّلػ

اِ

رس

صّحٗ

گـ

ہهٙ

ق٠

رم

گھمصوه کل ٓ٤ھّ َ١ہل٠ُُّ َ١ہَ ہل َ١ہٹھ یّش

َ
لسک ٣لّ ٣ی ِ٧رل گ یّ

ّ
عّلف میك مؾزض ہلا وي مؤمق رّ ی٠اش

گ ٣ص٠ف سَ اق ُّش

ق٠مله ٝن ٔو رٜق کَ ه ٣ي ٧کل ُگله مّش

آنکھمه کَ ّبیك ن َل

گ یّ

0880

ہَ ؾؾؽ ٣ی٧ا رل میك ہمّشِ

ُمت
م
ک
ّ
َ َںَ

رس میك کو ٝن ہل ُّر ٣ی ُ٧اِ َٔو آ٣اش

م یّ شات ہل

م یّ رن

أسّ ٝن کلٍ٠

ُـ گ ی ّ

اِ مّي رٜك
ٝن م٠د ہَ اُ٠اض سَ اكم ٠کَ ٞہ ٙروش
قرمّٔش اخ یّب سَ کہ یّ

ٓ٤ا

ُّ خّش

*****

اِ ْجف رٜك

بز

ٚلش

میك ي ٧کَ ٣یُ ِ٧ـ گ یّ
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ْاِ مللٍ اُؾ ٗ ظرْ
ص٠ا ہَ ہ ٧لْ ٓ٣

اِ مّي

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

رشٓق

٢تجیق

هٜ٣ك
م٠ا
ٓ٣ہّن
ُ
او یٜ٠ك

٣ی٧ا
ہل

ٝن
رٜك
آۓ

ہل

رُ٠

ْحر و ٓ٣

من ظر

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ي٧وش

اِ مللٍ عّلٍ ق٠ش

ٓ٣

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ہف آ٤یك و یـ ضُّر

َ ٔس
لنن

اِ ْچظش کَ ّ یک٣

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ػہّه

کَ

ه٣م سَ قرمّه

ْچص ی٠ي
ه٣

ه٣و

ؿت

ہمکل

لّ ضار

ضُ٠ي

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

0888

م

ل یگٍ

َ
ِنن

کلَّ

ـی٧

هٜ٣ك ؿی ٙکٍ سی٧

آب

کلٓ٣

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ہل ٚلشِ مّشِ لّم

ُ
ہَ مُّّ ُ٢ش الم قّم

کو رامق خّۓ ٟھر

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ه ِ٣هٗ ع ق ِ٠خـ

نبلاشِ آح اوش کـ

ٞہروش

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

هِ٣

ٚله

ہمکل

ّمُّ

ہیك

مّّ ی٠

ُّّ یّ

ه٣و

ہَ

اوسی٧

ٓ٣ٓ ٣

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ٞہُّ ٙلص ہَ ؽمـ

َ
گ یّي ہَ و یـ شمـ

ِ قّغ ٙکٍ ہل مہر

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

یمّض

اِ می ّ ِ٧ی٠ي ٚلاض

٣ی ُ٧طّغ ٙکَ ُ٢ش

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ٝن شوضِ اوش
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ہل خ ی٠اه خ ی٣ٓ ٠لّت
ہف آۓ

َ
٣ی ِ٧رش

َ
لنن

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

آة

آة

ھًل ػ ی ٠ہل
ض
قتفٌ

ػ ی٠

م٠ا نپی٧
کہیك ہف
ہَ
رعّ

لّ

کَ

عف

ُّہف

ضش

رکھًۓ

معّذ٥
ٕصی٧ت

ن ظر

سھتٌ
ْچؾم

اوش

ىحرّمّت
ٕص ٠شظه ٙہل

امّمٌ رُ ٠ہل

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

شو شو ه٣
ػ ی٠

خ ی٠

واخ یّت

هٜ٣ك

٣یِ٧

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

َنارف ْ َٖا رل

َربرّ

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر
ٚل اعمٌ ٟھٌ

ُّۓ

ٕع٧

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ؾھ ےی

َ
ٝن لٔ خل ُ٠سَ من

اگ٣

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

0883

ٕہر

ٝن

ايراوٍ٠

ہ ٧اق ہل ْخ ٙآوش

میك

مّضٌ و آٍ٠

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر
َ ہف
کہ

شہل

اِ مللٍ مّر

 ٙقّ

ىچط٧

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

مللٍ

ٕظخٙ

ہل

شہَ

ُّ
روٚله

ضُ٠ي

ُّر

کل ریّت

آٟھمه ٞہر

اِ مللٍ اُؾ ٗ ظر

ٞہٌ

َ
ک ہن

مّه٣

ہلا

خّغ٧

٣ی٧ا

ػ ی٠

کمی٧

اِ مللٍ

رعّ ہَ

*****ْ

رش

ٓ٣

اُؾ ٗ ظر
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ْاِ مللٍ ٣ی ُ٧اق ٕگّي ه٣م َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّْ

اِ مللٍ ٣ی ُ٧اق ٕگّي ه٣م َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

اِ میغف کـ ٣ی٢ ُ٧بہف ٘غف َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ
ُ
ّ
م
ٚل ام ف ظمـ ہَ مللٍ كصـ

ہَ والً ٠ؽوؽ طل مللٍ دمحم
ُ
َ
م
ص
ك
ـ ٝن اب اوش ام َ١
دمحم ،

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

ػہّه ہل ق٠م شْحن ٚل اِ ٕہّ

وہّه ٚللَ ہ ٧اُؾ طّ لع شمّ

خ٠ا کَ ولٍ کَ و یّشق ق٠م َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

ُ
اخ یؾ

کہ یّ ٟھّ ٔس
واہللر
َ
َ لطػ ا ٛف َ١
رم يرك ٚل ا ُک

ٚلاضع ہل ٍ٠اُکٍ ٟھر ہٙ ٧قس
کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

صُ
مً اُکل شّبنء ل ـ الح طّب
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لصّء و ق٠ش کل ُ٠ل رِ و یّب

ّ
م ق٠ش شيف ه٣کَ اُکٍ قلف َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

يرٕصله کٍ خّلٔ ہلٚ ٍ٠له ٟھلٍ

ملٍ ضُ٠گٍ

ًست ٞضمّه ٔس ٣ی ِ٧اُؾ رم َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

ہل٣ ٍ٠ی٣٠ُ ُ٧ی ٧طل عّيُ٧

وي "َ َ" طل "َ" سَ گتٌ مـ گتٌ

پَ َع
ىلل م َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

٣ی ِ٧مّٟي ه٣کَ رسیق لّ عف

رسیق لّ ه َ١٣ہیك رُ٠اش ہف

رص یبنه زع٧ت میك اظ رؿف ٛف َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

ّ
َ وي آح ضش راش ہَ
طل سشِ ٟھ

َ ُٕ ٠صیٗ وي ْچی یّش ہَ
طل  ٟھ

ُ
اِ مللٍ رعّّبه ٣ی ِ٧للف َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

َ ٝن ُ٠م اُؾ
ْجھ

اوش

ضُ٠ي

رلٍ

3333

ت و یّکل  ،وُّح  ،ظير کٍ ًُء سَ

َ نال کَ
ؼھڑاُّ ہمیك ُّظ ا ٢ن

ٝن عّلٍ ق٠ش مللٍ عّلٍ ھمف َ١

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

ٓ٣ھّّبه

ٓ٣لّت شكمّّبه

ہَ قبض

ملاُ٠

ٝن ٘غه ٙکٍ ٟھّلٍ کَ مّشِ لىف َ١

شہَ ٔو

ُعّرات و

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

م
كصـ مًه ٙم٠ا

شہَ ُّغ و مبصلغ ہيراي م٠ا

ّ یّّٔ کَ ؽرع ٝن خللي یمّ

م
ص
ر
ك
ـ کَ خّي و ؿف َ١
دمحم ،

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

اِ مّه ٣عتٌ ه ٣رُّ رو ػہّه میك

رھتٌ ه ٣رُّ ھمکل مّشِ ضمّه میك

ّ ٟ
َ سشِ مگ ٣اُکٍ خّق ق٠م َ١
ھ

کہّه سَ کہّه ہمکل ٞہتحّ رُّ

*****ْ
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اِ می ِ٧آقّ  ،اِ می ِ٧ي٧لّش
اِ می ِ٧آقّ  ،اِ می ِ٧ي٧لّش
ٕہیسّي عّلف

ف طّ کَ ْو ی٠ش

ملنمّن ؿع ٧اِ راعٌ هُّ٣ش
ت مہّشُ ف طّ لّ ٞہیك ہَ کلُّ ٍ٠ش

٘غف رش ٘غف اوش ه٣م  َ١ه٣م ہَ

ٝن ممکق مک ٣ہَ ٝن ممکق سمّش

طلہ ٧کل ٢ت ٜمیك کٍ ہَ اقّهٙ

م یّ ىجي ٝن ارسّن ف ظیف اِ راُّش

عًمله  َ١کٍ ہَ مک ٣میك ظ یّقٔ

َ هٜ٣ك می ِ٧ي٧راش
مک٣ ٣ی٧ا کیس

َ طل ق٠م میك ت مہّشِ
ہّٟي لگ

ْجھّىه ْملظ و کلامْ و اقمّش

ه٣وصوه خّن سَ ق٠ا ہَ ٛف ٓ٣

ٝن

قُّ ٠طلہ٧

اِ می ِ٧مللٍ اِ میُُّّ ِ٧

دمحم

ٔو

عًم

گنن گّش

ٓ٣ہّن ُّّْ ىخ یّش

3333

رٜق ہَ می٧ا

طلسٌ ہَ ت مہّشُ ٝن رل کٍ ٕکّش

خىی ٙت مہّشُ

ُّقٍ شہل ٛف امق و امّه میك

مًه ٙشہل ٛف ارواش و اکلاش

ُّقٍ شہَ مللٍ ٣ی ِ٧طـ میك
ٚل صّقنن

ہی ك

خل٠

ٜٓ٣ك میك

ہمّشِ

م

كصـ

عّلٍ

اق٠اش

َ ہیك ہمیك
طلع رنکھن

ُّش ُّش

صللات و مًم ہل آل ٢تٌ ٓ٣
ػہّه ُؾ کَ ُّقٍ شہَ مّشا نیسّش

*****
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ْاایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدف

ن
کہوںْ ْاھالْ ْكْْظہالْ ْْاےْ ْْدايع ْ ْْاىضٌَْ

ٌصخبناْ ْ ْ ٌْْصخباْ ْ ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ْْچبھاكي ْ ْ ْ ْ ُْْنیْ ْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْ ْْالای ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْكلَْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

كٔ ْ ْ ْْرييو ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ٌْْهػة ْ ْ ْ ْ ْھٌلرا ْ ْ ْ ْْیہاںْ ْ

ٌؿمىف ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ٌْْسيْة ْ ْ ْ ْْھٌلراْ ْ ْ ْ ْْیہاںْ

ىْسفْ

اای ْ ْ ْ ٌْْرص ْ ْ ْ ْ ًٌْْض ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْھٌلراْ ْ ْ ْ ْْیہاںْ ْ
ھجْ ْْاٌاٌية ِْْؽْ ْيس ْھيٌْْْؿوصْےھچْ ْ
ْيہسْ ْ ْْكؾایة ْ ْ ْانْ ْ ٌْْصؾوصْ ْْےھچْ ْ
ھتٍباْ ْ ِ

ْ

ْ

ربْْکےه ْ ْھجْ ْ ْينْ ْ ْْػاف ْ ٌْْا ْ ْْكصافْ ٌْْاْ ْ

ایکْ ْ ْ ْْخليلةْ ْ ْ ْْبخاكيْ ْ ْْاْ ْ ْ ْْپہچافْ ْ ٌْْاْ ْ
ھج ْ ْانْ ْْچہصا ْ ْيسْ ْْظورج ٌْْْورْ ْْھتياْ ْ

ظرتْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْْا ْ ْ ٌْْعاجسْ ْ ْ ْيسْ ْ ْْبصحص ْ ْْھتياْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
ےن ّْْبوةْ ْ ْينْ ْْرامتْ ْ ْيسْ ْْخمؿوصْْےھچْ
اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

بيس َّ
مْ ْ ْ ْ ْ ْْريلت ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْا ْ ْ ْ ْ ْْبصھافْ ْ ْ ْ ٌْاْ
ِ
اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

ْ

ْ

ھيْ ْ ْ ْْجو ْ ْ ْ ْْازھصْ ْ ْك ْ ْْاِورْ ْ ْك ْ ْْامقصْ ْ ْْھتياْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

3338

ديوةْ ْْاحلقْ ْانْ ٌْْرص ْ ْينْ ْْػاھي ْْكدھيْ ْ

اكاْ ٌْْوىلْ ْ ْيس ْْيضةْ ْ ْےن ْ ْْبہجةْ ْْكدھيْ

ا ٌْْرص ْ ْ ْينْ ْ ْْرسا ْ ْ ْْاےگ ْ ْ ْْػاف ْ ْْكدھيْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

ْ

يبْيب ْْارسیْ ْينْْاُھكوں ْ ْان ْ ْْھتْسکْ ْْھتياْ ْ

ھج ْْجو ْْليب ْين ْْاُھكوںٌْاْ ْْبيھتکْھتياْ

ےنْْمهںیْ ْْخرش ٌْْا ْ ْْاھْاْ ْ ْْھعخکْ ْْھتياْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

ْ

اْ ْ ْ ْْاٌاـْ ْ ْ ْان ْ ْ ٌْْويتْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْایكوت ْ ْْےھچْ ْ
اّبياءْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ٌْْشوْ ْ ْ ْْاھْا ْ ْ ْْانظوت ْ ْْےھچْ ْ

بصاكت ْ ْ ُْْيبْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْھي ْ ْ ْ ْْاتبوتْ ْ ْ ْْےھچْ
ِ

ْ

ا ْ ْْكيل ْ ْين ْ ْ ْْذکصْ ْ ٌْْاْ ْ ْْجوْ ْ ْ ْْكصاف ْ ْ ْْےھچْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
اْ ْ ْْكيلْ ْ ْ ْْان ْ ْ ْ ْْيسؿْ ْ ْ ْ ْك ْ ْ ٌْْزیافْ ْ ْْےھچْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

ربْ ْ ْْجًاىلْ ْ ْان ْ ْْجدةْ ْےنْ ْْبصھاف ْ ْْےھچْ ْ

ْ

جيارےْ ْْھتاےسْ ْْهظور ْ ْ ْْجو ْ ْ ْْاكي ْ ْْاٌاـْ ْ

ےن ْ ْےلگْ ْيسْ ْْىاگكيْ ْ ْےنْ ْ ْْکہےس ْ ْْاٌاـْ ْ

دیؤس ْْىيئ ْْدھوُسے ْْدُيا ٌْْا ْْکويئْجوْےلمْ ْ

ا ْ ْ ْ ْاٌاٌيةْ ْ ْ ٌْْکھصاْ ْْجو ْ ْ ْْکويئ ْ ْْجوْ ْ ْ ْْےلمْ ْ

چويْ ْ ْْىےسیْ ْ ْ ْْپيؼاينْ ْ ْےنْ ْ ْ ْپےلہ ْ ْْاٌاـْ
ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

اكاْ ْ ٌْْوىل ْ ْْجيوا ْ ٌْْوىل ْ ْ ْْکويئْ ْ ْْجو ْ ْْےلمْ
اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
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ان ْ ْ ْ ْےلمْ ْ ْ ْ ْْاكا ْ ْ ْْھصگضْ ْ ْ ْْكيلْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْْےلمْ ْ

چيين ْْىيئْ ْ ْْھچاےنْ ْْاكاْ ْ ْْكيلْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْےلمْ

ظبْ ْْگگَ ْ ْْدیکےھ ْ ْْاكاْ ْ ْ ْْكيلْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْےلمْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

ْ

اےنه ْْجسسٌْْٔںیْدؤںْابكاْروشْھتيئْگياْ ْ

اےنه ٌْْوىلْ ْْکہوںْ ْْابكاْ ْْروش ْْھتيئْْگياْ

ھتؤ ْْفساْ ْْاھْاْ ْْپصْ ْْابكاْ ْْروشْ ْْھتيئ ْْگياْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

ْ

اھْاْ ْ ْْابكايج ْ ْ ْْؾاخبْ ْ ْْھبيْ ٌْْاراْ ْ ْْايبْ ْ

اّخػٍػا ْ ْ ْ ْ ْ ْْاروي ْ ْ ْ ْ ْْذاکْ ْ ْ ْ ْْلْٕ ْ ْْاىْيبْ ْ

بيوے ْ ْين ْ ْ ْْػافْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْا ْ ْ ْْکہوں ْ ْْيصيبْ

ْ

ىيئ ْْكظيية ٌْْںی ْْابكايج ْْؾاخبِْوْربْ ْ

ابيق ْ ْْبصھافْ ْْديَْ ْ ْ ْْرےهْ ْ ْ ْ ْ ِدىؼاد ْ ْْربْ ْ

ابيق ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ْ"ْكجْٕ ْْابيقْ"ْ ْ ْْرےهْ ْ ْ ْ ْ ْْدامئ نػاْ ْ
اھينْ ْْرسٌةْ ٌْْا ْ ْْرْٔ ْ ْْا ْ ْْغالـ ْ ْ ْ ْْالزٌناْ ْ
ؾيوات ْ ْ ُْْيب ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْْكيصْ ْ ْْپص ْ ْْظساْ ْ

پڑھےج ْ ْْاےْ ٌْْاراْ ْْربْ ْْاے ْ ْْھٌلرا ْ ْْرساْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
جسسٔ ْْديئ ْْديئْْدياءْکصسںْْاےٌْْاراْْربْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
ْ

ْ

اےنهْ ْ ْْرانےھ ْ ْْخفاهة ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْجوْ ْ ْ ْْظاىِػٍ نػاْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
اےن ْ ْ ْ ْْا ِؿ ْ ْ ُْْيبْ ْ ْ ْےنْ ْ ْْديا ِة ْ ْ ْ ْاىہسیْ
اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
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ایک ْْغالـٌْْںی ْْادىنْْکھْگْيتْھنْھتاےئْ ْ
ذرْٔ ْْکصات ْ ْْھبي ْْدكنْْکھْْگْيتْ ْھنْھتاےئْ ْ

يبسٔ ْْاى ِلَ ْ ْابكص ْ ْکھْ ْ ْگْيتْ ْ ْھن ْْھتاےئْ
ْ

فػػاْكوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاالكي ِػنی ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْادىن ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْغالـْ ْ
گْجو ٌْْوىلْ ٌْْگص ٌْْںی ْْھچوںْادىنْغالـْ ْ

ٌںی ْْػکص ْْکصسںْدؿْيسْھيْراىؽْػکصْ ْ
ٌںی ْھيْْىيسھو ْْحمبَّةْ ِْْوْ ْْراىؽْ ْْيمصْ ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
كاذؿْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاالذى ِػنیْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْادينْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْغالـْ

ْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ
ےنْ ْْذکص ْْکصسںْْدؿْ ْيسْ ْھيْراىؽْذکصْ

اایْ ْ ْْدیس ْ ْان ْ ْ ْْدفْْْ ْ ،اایْ ْ ْ ْْييس ْ ْ ْانْ ْ ْْدفْ

*****

3335

اُؾ ّم اُکلٜك و یًر کٍ ٝن ٞہّ
اُؾ ّم اُکلٜك و یًر کٍ ٝن ٞہّ

ہل و یّشق و یّشق و یّشق ٕہّ

قّطمٌ لع ٧میك آة شوٓق ذ٣اؿ

قلٗ رٜق ٢تٌ آة سَ ُّؿ ُّؿ

ًُؿ

مللٍ مللٍ کٍ گلْجٌ ص٠ا خّ ْحّ

آح و یًر کٍ رو ػہّه میك ہَ رھلم

ؿ

م٠د گل ٍ٠میك ہَ اوش قیلن و عللم

حو ملؾ يرر و ضن ؼھمم ؼھمم
ر ّن و ر رُُ

آح طلع طلع ہلا ؽرع سُ الکیُّ٧

كصـ ٔط ٧مـ گ یّ

ق ت
ک
ٌ
ھ
ت ٞو ن و ُعّرت لّ رش ل گ یّ

ٝن دمحم دمحم لّ

مّي رٜك کل

م

سِِّ

رْو یّ ہَ ہ٠أّ لّ يُ ٧ـ گ یّ

قّطمٌ مّن و ّممٔ لّ زٕکّ ْحّ

وغن ُّقٍ دمحم لّ ہل ضُ٠ي ُّر
طّ
ُّضي ٓ ٣ـ ٔو میك ػ یّر و ًُر

آقّ ٓ٣ہّن رٜك ُّ اُ ٠مّر مّر
کیله ٝن ہلِ طلسٌ میك ٝن عّلف ق٠ا

3338

ّمٜك ّمٜك گ٣اي مّلٍ آ ٍ٠شہَ

٢تجیق کٍ ظ یّ لگٌگّ ٍ٠شہَ

مّشُ رّ یّ ف طّ ٔو کٍ ُّ ٍ٠شہَ

اِ خًٙ٢و ٚل شي ٔو کٍ ٜق خّق ُّ

ع
ی
ل
کف اِ ٓ٣ہّن رٜك
السًم

ع
ی
ل
کف اِ
السًم

ع
السًم ل یکف اِ خ یـ وبیك

ٚلش وبیك

ْ ُ
ع
ل
السًم ل یکف اِ ًس ا ظجٌ

*****
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ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض

ذ٣ه ٙآٔؾمهْ

اعًن ِ قّغ ٙہَ ؼخٗ ٘غه ٙآٔؾمه
اُ٠اض ػ یّرت ہَ ؼخٗ شظه ٙآٔؾمه
ایمّم ُعّرت ہَ ؼخٗ قیه ٙآٔؾمه
اظہّش ُ٠اه ٙہَ ؼخٗ لکه ٙآٔؾمه
ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه

٣ی٧ان ْجھّ رّ یّ ہَ اُؾ ن ظرت آٔؾمه
قرروظ میك ٞہتحّ رِ ْجؼ ق٠شت آٔؾمه
ىحومؽ شہَ نیفو میك ٝن ُ٠شت آٔؾمه
مّراُگٍء ُّؿ ہٕ ُ٠ع٧ت آٔؾمه
ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه

3333

رُ٠اش ٔو ق٠سٌ ق٠ش من ظر آٔؾمه

َت
ك
ْ
لّ آ ٣ا رز آٔؾمه

ل
اؼحّض َن َت ّن ْ
ل میك ّ یّه من ظر آٔؾمه
آواض َپ َو ّش ْ
اخ یّء هٗ ق٠ش میك ہَ کلٓ ٣آٔؾمه
ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه
ّ
ِ قّـ ہَ ٓ٣ہّن ق٠ش نیفوء آٔؾمه
رش عف ٔو نبط ٢تٌ رؿمنء آٔؾمه
ہ ٧آن لگّ  َ١ہَ ٕہّ ي٧منن آٔؾمه
ہَ ْجلُء اخًغ خگ ٣ہٝ٠نء آٔؾمه
ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه

3333

شوٓق ہَ ٕصی٧ت کٍ ٗ ظر ننیع آٔؾمه
راٛف ہَ ہ٠أّ کٍ ىحر م طلع آٔؾمه
خّصـ ہَ رعّى لّ آ ٣ير صع آٔؾمه
واقر ہَ ػ یّرت لّ اذ ٣ىجمع آٔؾمه
ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه

ٟھر ٚلش ہَ عفران سَ ٝن قّطمٌ آٔؾمه
ٓ ٣سه ٣رسیق اٜق علٍ رات مٌ آٔؾمه
ہَ رٜق خىی ٙکٍ وقّء صّرقٍ آٔؾمه
سی٧اب ه ِ٣قبض سَ ٝن طّہ ُ٧آٔؾمه
ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه

3330

ٓ٣ہّن رٜك مل طّن ػہّه ملع ٠آٔؾمه
ّ
ہَ ظًفوء ٕکّء کَ خگً ٣قہ ٠آٔؾمه

و
مؾراح ٖلَ لّ ہلً َ١ضح ٠آٔؾمه
آٔؾمه سَ صوا ػیق ػ یّه م كص ٠آٔؾمه
ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه

ت آٔؾمه
ہَ ػیق کَ ُ ٠میك ٕہّ ضب ْك َ ر
َ آٟي خ یّه قرح ٙآٔؾمه
اض اُؾ مل
صّرف ٣یْ ُ٧حقیؼ ِ قّء ًضخ ٙآٔؾمه
راٛف ہل ٣ی ِ٧لْ ٝن م٠ا م٠ح ٙآٔؾمه
ُّقٍ شہَ ٓ٣ہّن رٜك اض ذ٣ه ٙآٔؾمه
*****

3333

ٓ ٣آم ٠ہل

ٕہیسّي ضمّه خّي و خًلٔ سَ

ٓ ٣آم ٠ہل

ٕہیسّي ضمّه خّي و خًلٔ سَ

ه ِ٣شوٓق ػہّه ُ٠ش الہٚ ُ٠لش ہ٠أّ سَ
َ
ه ِ٣ہیك رس ضمیك ٓ ٣راعٌ اظہر ق٠م ا ٢ن
٢تٌ اَیمّه وہّه ىح ظمؽ ہل ت مق و ُعّرت سَ
َ ُّ ص٠ف ٢ی ٙطل ق٠م ٓٔ ٣و کَ ي ٧اّ یّ
ش کھ
ُ
ملؾ ُّ التحّ ہل رهٚ ٙلظ اظ کٍ ه٣اه ٙسَ
ق٠م شْحن اگ ٣عحرا َ١وٓ٣اه ٓ ٣ہل ٝن مللٍ
َ ػ یّّٔ سَ
َ وي شمؾ ٌع ، ٧گلص یّه مہک
٢ن

ٓ٣ہّن رٜك

3338

رؽلو

میك ٔو کٍ خل یّ ہ ٧ق٠م ہَ شکػ ٙکعنن

م یّ ىحصلغ طؼ  َ١مؤوبیك کل اظ ػ یّرت سَ
طل خّہل مت نػ ٙا٢تٌ ٚل ٝن ملْف ہَ رٜك راشوه
لگّىه رل اِ اہـ مؾرقٔ ٛف اظ ْحّشت سَ
خ یّب مّي ُ٠شالٜ٠ك لّ

گ

لـق رعلت طؼ ہَ ٔو ٓ٣ہّن رٜك

شہَ ُّضي ٝن ،اِ طؼ ! ٣ی ُ٧شظه ٙکٍ طراوت سَ
م یّ ہَ قّرش م طلؼ  َ١اظ راعٌ م طلؼ کل
اطیعل اہلل کہو قرآه میك منعف ا٢تٌ طّغ ٙسَ
ػہّه لصـ و ي٧ـ ُّوِ ٝن ملَُّ کٍ ْچظظس سَ
ملنمّه ملش کل ه ٣رِ  ،ہیك ٝن ار ٍ٠ىحّوت سَ

3333

ؼخٗ سُ خّي ٝن مّہیسنن اہـ ؤَّ ہَ
ّ
مک٣م رٜق و رّ یّ میك ہیك ہف ان کٍ ہٌ شاقٔ سَ
الہٌ ّ ی٠يء ىحلص ہله میك مّي دمحم لّ
َ شکي ي٧ذ٣و آل دمحم کٍ ِ قّغ ٙلّ
ىجھ
٭٭٭٭٭

3333

ٓ٣ح ي٧ـ میك ًْس ہ ُ٠خللي گ ٣ہَ آح
ٓ٣ح ي٧ـ میك ًْس ہ ُ٠خللي گ ٣ہَ آح
اوش ًسبپیٚ ٧لش سَ ًْس و يير ہَ آح
ُّ
ہَ سی ٧کَ رعًّ میك رشت ٝن مّي رٜك
ُ
َ ق٠سٌ ظ یّ هٗ رشش ہَ آح
آ َ١ہیك لنن
ُ
ٝن وي زع ٧ہَ رس کٍ  ٙقّ کَ ضَل سَ
رعلت لّ ُّؿ رنکھم ؼخٗ بز ت ير ہَ آح
َ
رعلت کَ مؤوبیك کٍ ُ٠ا رش ػہّه ہَ ٝن
مللٍ ٓ٣ہّن رٜك ہمّشِ ُ٠ش ہیك آح

3335

ّ
مل طّن قّطمٌ ہَ مؾزُ ّؤون میك
خ٠ه ٙمیك مّي رٜق کَ قت ٞو طفر ہَ آح

کعنن ٞہٌ ہَ سی ٧میك آ َ١ہیك خّح اوش
اذ٣ام کَ ل یّظ میك ہ ٧معیير ہَ آح

ّمشت میك ػ ی ٠اعجٌ و یّ ٍ٠ہَ مّي َ١
ہُ
ا ـ اللَ ه٣م سَ ہلِ ٞہري وش ہَ آح

ٔطٙ٧ػ آوشُ کَ نیٗ مّي رٜق کٍ
قرروظ وصػ ي٧وش میك ّمشت ُگ ٣ہَ آح

3338

رشُّش میك ٝن ػ یٞ ٠ہّ ٍ٠لّ

بز

ٓ٣ہّن رٜك امّم کَ م ؼہر کٍ

بز

ٞہّ

 ٞوف ْ َب
ك
ر
ز ہَ آح
گل٠سنن ؽرػ ه ٣کَ ہٙ
خکف

اوش مؽحزِ کٍ مّن میك اق اق ِفر ہَ آح

اُ٠اعٌ مّن والَ علالف میك اُؾ ٝن
ملَُّ نیػ رٜك کَ ٚلش ٗ ظر ہَ آح

َ ٕصیٗ
اع٠اء رٜك سَ کہو رو ق یّ ہل گن
نیػ الہ٠ا کَ َل ٝن سی٣ ٧ی ٧ہَ آح

3333

ىجیق کَ ع٢اب میك خّ َ١کَ ِیسی٧
رّ یّ میك رنکھم اہـ سیف رش ُ٠ش ہَ آح

ق٠سٌ سیف میك لصُّـ میك  ٗ َ١عی٧
ٓ٣ہّن رٜق مّي لّ ہ ٧اُؾ ٔط ٧ہَ آح

قرُّ ٍ٠خّمؼن میك ٗ طّشي ٝن ػ ی ٠لّ
مّء ال٢ھٗ سَ رل ٝن ہلا ًس ی ظر ہَ آح
ّ
لْ الل یّب مّي دمحم کٍ م٠د میك
ہ ٧اق ىخق یمّ ٍ٠لّ و یـ گلہ ٧ہَ آح
*****

3333
ٓ٣مّت میك طل آم ٠رشُّٚ َ١لش ہَ
ٓ٣مّت میك طل آم ٠رشُّٚ َ١لش ہَ

ُ ُ٠ذ٤ھٌ طلسٌ کٍ ًطّ٧ت لّ ٚلش ہَ
ّ
شب عومش
معی ٧شظهٙ

ؼھُّّ ہلا ہ ٧اُؾ طرـ سَ ي٧و ْ٣ٓ ٜ

آ٣

اقراؼ اِیسّؼ و ًطّ٧ت سَ آح کـ

ُ
َ ہیك ي٧و ْٟ ٜھٌ راش الط٧وش ہَ
ہف کہن

عت قّ َ١کلي قّـ امّه ٙکل گھی ٧ه٣

لَ آ َ١ہل ٝن ق٠شت طؼ لّ ظہلش ہَ

ُّلکـ ٝن ٓ٣وشع ہَ ملنمّن ؿع ٧کٍ

ٕہر اّ یّ م یّ ہَ شوضن ُّشُؾ ملش ہَ

مک ٣خ٠ا ه٣و کو ٝن رولٔ ہلٕ ٍ٠صیٗ

مؤمق ہَ وي طل ٘غه ٙطؼ لّ مکلش ہَ

آنکھیك ْجھّى ا٢تٌ ػہّه ٝن ق٠م شکھیك

ّ
مک٣م

٘
ع ظیف مبہمّن

غ٧وش

ہَ

ہَ

ُ
ٝن اظ ولٍ لّ ٚلُّ ہَ رعکّ ػہّن میك

آشام

ّ
ٝن خُّ٠ان ؽزُ و ض٢تٌ لّ فحر ہَ

ُ
اوش ضُ٠يء قرون و ل یّب رہلش ہَ

مّي ہُ٠
 َ١مؾ ہَ سات ْجف ہٚ ُ٠لش کیُّ٧

گّي

ُل٠يء

ٓ٣ہّ٢یلش

ہَ

ُ
ٚل اظ خ٠ا کَ ٚلش کٍ آنکھمه لّ ٚلش ہَ
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مّي رٜك

رعلت یمّم رؿف ہَ اوش خّن ْجف رٜك

ٚل رؿف و خّن ُّق کَ رل لّ ي٧وش ہَ

ٓ٣ہّن ہُ٠

ره ٙخ٠ا رسّم ہ ُ٠رٜق کٍ سی٧

ّ
طلار و قبض ْچش و رلی ٧و َؿسور ہَ

َ
ٍہّم و نکنن ران و ىخق ست ٜو ضوش شظ

عّلٍ يزاح و صّحٗ طیع َؾیور ہَ

ت مق ق٠وم ي٧وش عّلٍ م قّم سَ

ُ
ہَ رل کل ا٢یعّع طلسٌ لّ وىلش ہَ

گ٣مٌ ہَ اظ ق٠ش ٣ی ُّّ ُ٧ی ٠کٍ ہمیك

َ ق یّْ َ١ملش ہَ
گلُّ ُ٠ن میك ا ٢ن

او ی٠واش عوم ذ٣اٛف کَ ْجي سَ ہیك

خ٠ه ٙہمّشُ م یّ ہَ ي٧اي ٧لصلش ہَ

ُ
م
ُّ َ١قلف سَ ا کل ٟھً کیله ٝن طٌ ه٣وه

می٩ل ت مہّشُ م٠د کٍ البنّن روش ہَ

َ ؾؾؽ میك وي ًسی یّه ه٣و
طل خّہل ا ُک

ٝن ٔفوء خًل ي٧اب

ظہلش ہَ

ٓ٥رُؾ آ گ یّ ہَ طل وع٠ي وصّل لّ

م یّ م یّ ٓ٤ة شہّ ہَ رل ُّضبلش ہَ

اكم٣ ٠یٕ ُ٧گّي ہَ لطػ الو ٓ٣

ّ ی ِ٠گ یّي گّش ہیك خّلؼ عومش ہَ

٭٭٭٭٭

3330

ٓ٣ہّن

الہُ٠

ش ہَ

ٚل

مّرمّه

ٓ٣ہّن

الہُ٠

ش ہَ

ٚل

مّرمّه

مًه ٙمًهٙ

َ
ش کھ

ػہّه ٟھٌ ٚل ش ہَ طلسٌ لّ
مًهٙ

مًهٙ

َ
ش کھ

َ
ْجھ

خ٠ا

ہل

سمّه

َ
ْجھ

خ٠ا

ٚل طلع شہَ طلسٌ میك ہٌ ٔط ٧خ یّت ہل
٣ی ُ٧طلسٌ سَ طلع ٝن مّشُ لّّ یّت ہل
ہل شوض شوض ػ ی ٠هٗ هٗ ٓ٣ات ہل
عف رسیق کَ ّما ٝن عف کٍ ُّت ہل
ٝن عف سَ ہٌ ٚل ہَ ضمیق و آسمّه
مًهٙ

مًهٙ

َ
ش کھ

َ
ْجھ

خ٠ا

3333

ٓ٣ہّن رٜك ٚل ٢تجیق کَ رل لّ فیق ہَ
ٚل ُّّْ علٍ ہَ سات ٌصط قیق ہَ
طل

قّطمن کٍ ُّل یّه رـق رسیق ہَ

ٚل ٚل ٟھٌ رؿف قّطمن لّ ٚلش ػیق ہَ
ہَ ٣ی ُ٧سات میك ٚل ٢تجیق ٞہّه
مًهٙ

مًهٙ

َ
ْجھ

َ
ش کھ

خ٠ا

علٍ کَ گھر میك رُ رـق رسیق ٠ُ َ١ا
وہٌ ُ٠ا

و یّ شہّ ہَ

ٚل

ٔو ہُ٠

و یّرُ ٢تجیق لّ رِ شہّ ہَ ٝن ص٠ا
کو

آى

آى ٢تجیق کٍ

ٚل ه ہٌ ًُٚ َ١ل اوش
مًهٙ

مًهٙ

َ
ش کھ

ه٣

لل ا ق ی٠اء

آ َ١مؤو یّه
َ
ْجھ

خ٠ا

3338

رـق

کٍ

رسیق
کو

ْجھکل
کٍ

ضٜق

ُ
امّم الـع٧

خلف اوش ھوبیك ملیك
ىحّػبیك

ىحّو٤یك

کٍ ػ یّر٤یك ملیك

العُّٜ٠ق
کٍ

ملیك

َ
ْجھ

ٔسّش٤یك

ملیك

ٚل ان لّ خّن و رل وي ٣ی ِ٧قلٗ و خّه
مًهٙ

َ
ش کھ

مًهٙ

َ
ْجھ

خ٠ا

مؾز کَ روش کٍ خًلبیك ػ یّه ہلٍ٠
ٚل خکف

ل
خّکمٌ سَ کوبیك ػ یّه ہلٍ٠

سی ٧میك وؽػ کٍ رَلبیك ػ یّه ہلٍ٠
ٚل

ْجي میك طنتٌ و یّہبیك ػ یّه ہلٍ٠

ہَ
مًهٙ

٣ی٧ا

َ
روش
مًهٙ

ُّ

امّم
َ
ش کھ

لّ

ضمّه

َ
ْجھ

خ٠ا

3333

َ
اُّ کٍ مّن میك ہَ ٚل اِ نیػ رٜك کَ َل
ہَ مّل ْجف رٜك میك ُ٠ش رٜق لّ كمّل
َ ہیك ٣ی ِ٧خّت مٌ کمّل
ىخٗ کَ وا َ ط
َ ہَ نطٗ رٜق لّ خًل
ع٠و کَ مّ من
ُ
م
ہ ٧اق رعّت کٍ لٍ ہَ ْجي کل مّه
مًهٙ

مًهٙ

َ
ش کھ

َ
ْجھ

خ٠ا

خ٠ا ه ِ٣کو خل ٠امّم لّ ظہلش ہل
ُ
رسُورُ ہل
٣یِ ُ٧یسّ ٍ٠طلم ه ٣اٞہیك
ہل مّي و آق یّب مّٟي ٚلش ٚلش ہل
ط
ل
و
بیك وي روش روش ہل
طل طلف کٍ ہیك
ُ
َ
َ ػہّه
امّمٌ طیٗ سَ مہؾ ا ٟھ
مًهٙ

مًهٙ

َ
ش کھ

َ
ْجھ

خ٠ا

3333

غٞ ْ ٧

طلع

قّطمن کٍ

ٚل

ت
ؿی ٙال قیع

ٚل

ّم َ١اوش خُُّ٠

و یّ٢بگّ

ـی٧

میك مؽحزي رکھّ٢بگّ

رسیق و قّطمن لّ

کٍ غ ّ ْٞ ٧یّ٢بگّ
عف

ه٣ا٢بگّ

وہّه

َ ہف وہّه
 ٙقیك ہَ ٣ی ِ٧مّٟي ہل ُگ
مًهٙ

ضفتنۃ

َ
ش کھ

مًهٙ

میك

ّماش

التحّت

 ٙقیك ہَ عّلف ھیللٍ

ُّش

ٓ٣ہّن رٜق

َ
ْجھ

خ٠ا

ہل

َ
گن

َ
گن
ه٣

َ
٣ی ِ٧خّه ّ یّش ہل گن

َ
َ میك ہف سُمّش ہل گن
ق٠ظ کَ قّ قل
و یّشق

َ
ْجھ

مًهٙ

مًهٙ

ٝن

خل٠

ٝن

َ
ش کھ

َ
ْجھ

خ یّه
خ٠ا

3335

ىخٗ ٝن ٣ی ِ٧طلع ہیك رعلت ٞہّش میك
ٝن کل ٍ٠ہف ٝن کل ٍ٠عف ہیك هٗ قراش ہیك
َ ہیك رٜق کَ ُعّش ہیك
٣ی ُ٧شضا لنن
٣ی ُ٧رعّء کٍ ٓ٣کبیك ہیك لّشوُّش میك
رعّء لّ

ملسلو

مًهٙ

مًهٙ

ٚله ہٌ شہَ شواه
َ
ش کھ

َ
ْجھ

خ٠ا

عف رسیق میك ٚله ہٌ طلاه شہَ م٠ا
شواه لیله سَ عف لّ ٝن ّ یّه شہَ م٠ا
گلہٝ ٧ن ٣ی ُ٧آُکي سَ شواه شہَ م٠ا
ٕکّء و ذ٥ن میك ٝن مؤو یّه شہَ م٠ا
ٝن عف سَ ہٌ ٚل ہَ مکلن و اطنی یّه
مًهٙ

مًهٙ

َ
ش کھ

َ
ْجھ

خ٠ا

3338

رسّمٌ حٗ ُلؾ ٝن مّٔس ٜق میك ہل ٣یِ٧
ٓ٣ہّن رٜك لّ مک ٣ہ ٧ىخق میك ہل ٣یِ٧
ھی ٧کَ طل ٟھٌ ٟھمل اظ ظمق میك ہل ٣یِ٧
ٓ٣ہّن رٜك ٝن واش رِ طل ًق میك ہل ٣یِ٧
َ
لک ھ
مًهٙ

٣ی٧ا

قلف
مًهٙ

َ
کہ
َ
ش کھ

*****

٣یُ٧
َ
ْجھ

ضُّه
خ٠ا

3303

ْٓ٣ہّن الۂ ُ٠و ػہّه ٟھٌ شہَ
ٓ٣ہّن الۂ ُ٠و ػہّه ٟھٌ شہَ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَْ
ْ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَ

کی یّ ّ یّشا

َ شوَُّ
ي٧اُّ ہَ اُؾ خُّ ٠جیس

ٝن مّي لّش ٚل ُّ ق یّه ٙشہَ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَ

َ ٟھملَ رعلت لّ ّ یّشا ظمق
 ٟھل

شہَ هٗ کٍ آنکھمه لّ ُّشا ظمق

ػ یّّٔ شہَ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَ

شہَ ٔو لّ لطػ و ه٣م ُّ ق یّهٙ

ُ
َ مّٝن میك ہف ُّ ق یّهٙ
شہَ ا ُک

شہَ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَ

ہنیفو شہَ مّٝن ٓ٣ہّن رٜك لّ

َ زٕکّ قت ٞوبیك لّ
ػہّه میك ْچ

اُ ٠لؿ ٚله ہٌ مّن و ّممٔ شہَ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَ

دمحم ہَ ُّم

خ٠ا کٍ ہنیفو

إٓکّ

ٓ٣ہّن الہ ُ٠شو ٕظخٙ

3303

ٌکّي ٧و مّسون رعلت کَ اُ٠ش

َ ْو ی٠ش
ہَ لعـ و گلہ٢ ٧ت ٝجیس

مًه ٙمًهٝ ٙن رولٔ شہَ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَ

ُ
ًُ اُکٍ خّه ِ٤ٓ ٣رْمیله ٓ٣

ُ
َ گھرو ٓ٣
خ٠ا لّ ٍہر ٚل َ١ا ُک

ٗ ظر ُ ٠سَ ىحومؽ رعلت شہَ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَ

ٓ٣ہّن الۂ ُ٠و کٍ م٠د ي٧اٍ٠

ًُوت سَ کجي کف ٞہیك ہَ اِ ٟھٍّ٠

ش ہَ

مًه ٙمًه ٙمًه ٙشہَ

ہنیفو ٝن

ٓ٣واض

عّرت

*****
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ُ
ک
ن
َ ہیك
ٓ٣ہّن الہ ُ٠لّ ه٣م ر ھن
ُ
ک
ن
َ ہ یك
ٓ٣ہّن الہ ُ٠لّ ه٣م ر ھن

َ
و یّشوه کل ضٓ ٣ق٠م رنکھن

خىی ٙکَ ٟھمل اوش ِ هف ٙکٍ لل یّه

ػ یّّٔ کَ مل ٍ٠ىحّوت کَ رشُّ

ہی ك

گل ہَ آسمّ ٟٓ ٣ھٌ ؿی ٙمگ ٣ہف

َ ہی ك
ضمیك ٓ ٣ہٌ ُّؿ اشم رنکھن

م طّہ ٧و خّي و رؿف يُ ٧ل یُ٠

طل للگله  َ١روش امّه ٙمیك رنکھٌ

ًُ مؾ کو اظ روش میك آح ٟھٌ ہف

َ ہی ك
وي من ظر خ٠ا کٍ كؿف رنکھن

ُ
اطّغ٣ٓ ٙہّن الہ ُ٠کٍ ہٌ هُّ٣

ہمّشا عف ی٠ي ہَ طله ہَ ہمّشُ

٘غف کہو رُّ حٗ وسٌ اير ٟٓ ٣ھر

َ
ٚل آعّض ُّض و ٘غف رنکھن

ٓ٣ہّن رٜك مللٍ کٍ فعه ٙکَ خللِ

ٗ ظر آ شہَ ہیك سٹھٌ اہـ طؼ کل
ُ
ک
ن
َ ہی ك
اٞہیك م یّ رکھّ٤یك طل ہف ر ھن

ہَ آنکھمه ٝن خ یکٍ ع٠اوت لّ ٓ ٣ري

ہیك
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َ
ہَ ُّّٔ ق٠م ہف شي طؼ ٝن ا ٔس
ُ
َ
ٚل ہ ٧اق ق٠م ہف اٟھّ َ١سَ ٞہل

ٚل اظ طلع ٕصنتٌ کٍ ٔس ٝن وغن ہَ
َ ہی ك
وي مللٍ لّ ٙقش ق٠م رنکھن
ُ َ
َ رش ٓ ٣ہٌ ىحِ٠
ْحّۓ ٝن کیله ا ک

ہَ ق یلو و کعنن ٝن مللٍ ہمّشِ
َ
کو اظ رش ٝن آکَ ٚل اہـ ٕصی٧ت

ّ
َ ہی ك
ٕصلش میك ُّب ذ٣م رنکھن

َ مللٍ ہ٩اشوه ٓ٣ظ ُؾ
َ ا ٢ن
جنن

ؽزاراش ہ ٧رم ٝن ه ُّ٣رعّ ہَ

َ ہیك وأسنن ان سَ
هٗ و شوض ا ٢ن

َ ہ یك
َ ہ ی ك  ٝ ،ن ع ف رن ک ھ ن
طلسٌ رنکھن

َ مللٍ ہ٩اشوه ٓ٣ظ ُؾ
َ ا ٢ن
جنن
م
ٓ٣ہّن رٜك اوش ٔو كصـ کٍ مُّّت

ظمک یّ شہیك ٚلش سَ ؽرع رعلت
َ ہی ك
ؽزاراش ہف ٚل ٞہف رنکھن

*****
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ع خمزؿر
ثرٕبُ دَطط اٍبً ّب ؛ ّـق ِ
ثرٕبُ دَطط اٍبً ّب ؛ ّـقعِ خمزؿر
هتبئٍ اٍبً ثثر هج فداء غبً ّسس ضحر

طُّت زٍبطط ّب فضو ّسس ذم ِر غٌَُِ ٍب هي
ٍػغىف ؛ رالوح ٍب ٕر راد ّسس فجر
قراُْ ين رالوح عجت غبُ ضٍ مرسس

هج ٍب هبرٌ اٍبٍى ين غبّبد ين ذمر
ىن ؛ اًن
ثرٕبُ دَِ ٍىىلْ ين اقؿً اىـَُ ِ
طُّت زٍبطط ّسساّْنهىطط ضٍ دَنهٍ ىسس اِك ّظر
خبكِ قدً اٍبً ّب قدٍى ضٍ ىئٍ مرسس
ضُرٍى ّسس اْجنسس اّْنهىطط ٍب غٔ ين ؛ هي ورر
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ٍإٍِ ّسس مر ضسس ْا ثث ثثًنووٌ ّسس ٍبال ٍبه
ٍبال ٍب وٓ ثزىه ين هج ّب يمُطط دُرر
ٍبّككٍ ؛ ٍِظظر غبدٌ ٍب زٕراء هي رة ضٍ اًن
ضت ٍإٍُْطط ين هتبئٍ جنبيت اوثثر ٍُظظر
اّىر ين ىئٍ ّسس ثرمخ مُدا ككهروطط عجت

اْثبد مُدا غبِٓ دَطط هي اِك مرٌ ّظر
ٍبمت مرٌ ىى ٍإٍْىطط در غٌ اّسس خىغٍ

ّسس ٍىد ّب وقذ مظظسس طبٕر ّب ؛ ثثطر
رٕجـسس ثزىه خدٍخ ٍب اْقب ين ٕر ككهرٌٌ

خدٍخ ٍب هج ين ر ِٓ ؛ ضدا مشص ّسس قَر
*****
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ٓ٣ہّن رٜك ظمق ٣ی٧ا م٠ا ہ٧ا ٟھرا ش ہَ

ٓ٣ہّن رٜك ظمق ٣ی٧ا م٠ا ہ٧ا ٟھرا ش ہَ
خ٠ا ه ، ِ٣خ٠ا ه ، ِ٣خ٠ا هٝ ِ٣ن ٟھمَ اوش ٟھً شہَ

اِ ُّػ یّه ٣ی ٗ ُ٧ظر کَ ٚلش سَ
ہنیفو

ُّؿ

رعلت

ہُ٠

َ
ک ھل

َ  ،طل امؾ ٣ی ِ٧آُکي سَ
عف رسیق میك ٞہ
اسٌ سَ ٝن ٞہّش و ُّضگٍ ش ہَ خ٠ا هِ٣
اُُ ٠لؾ ٝن گلص یّه ىحّ ش ہَ ٣ٓ ،ہّن رٜك
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امّمٌ طیٗ سَ مہؾ شہّ ہَ ٚل
مہؾ شہٌ ہَ ٣ی ُ٧طلنبل خّش ّم
گ
َصوا میك آ َ١ہلٞہل وي لـق اشم کٍ ٚل
٣ی ِ٧نیٗ ٝن خل ٠کٍ ہلا شہَ  ،خ٠ا هِ٣
امّمٌ ف ظر سَ شخّ ٔسّ ش ہَ ٣ٓ ،ہّن رٜك

یمّش

علف

اٞہّش خل٠

سَ

لُ٠

ٝن زال یّه

طلع میك شواه شواه

ؽمـ کٍ ٝن م یّشُّ ٝ ،ن عّطف ٙکٍ ُ٠ل یّه
ٓ٣وض گّش رعلت خ٠ا شہَ  ،خ٠ا هِ٣
ہ ٧اُؾ گـ ٝن ي٧ؽٌء وَ ش ہَ ٓ٣ہّن رٜك

3305

امّم

رو

ػہّه کَ

ٙقش

خىبع٧

کو رس سَ آ َ١طلر امّم ہٌ ٗ ظر
وہٌ ارا  ،وہٌ آ ، ٣وہٌ ٣ی ُ٧گ٢ش ٔط٧

ه
ب
ك
ؽ
ك
ت کٍ ٝن ر ال شہَ  ،خ٠ا هِ٣
امّم
٢تٌ کٍ آل ٓ ٣ق٠ا ق٠ا ش ہَ ٣ٓ ،ہّن رٜك

ٔسّش٤یك و یَّ١

ٚل

قپی٧

ہَ

سی ٧میك ٚل ي٧اح اُؾ مپی ٧ہَ
ٔسی ٧ہَ ُ ٣ٓ٢ہَ ٚل مؤمیل لّ ٣ی ٧ہَ
ًط٧ت

ٔسّشاٚل لّ ْجي سَ ملسلو شہَ  ،خ٠ا هِ٣
لٹھّ ٍ٠رل کل ہ ٧ارا ش ہَ ٣ٓ ،ہّن رٜك
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ٓ٣ہّ ٍ٠روش کٍ

ف
ع
و
بیك
ٝن رنکھٌ

مؾز کو روش کٍ ہَ هٗ خًلبیك
ٝن وؽػ کٍ عًوبیك ٝ ،ن ع٠ل کٍ رَلبیك
ّ
ٝن ؽز و خّي و مّن و رُٝ٠ن ش ہَ ،خ٠ا هِ٣
ہ ٧اق ضُّن ٓ٣ ٣ی ّ ُ٧یّ شہَ ٣ٓ ،ہّن رٜك

وَرت
ٞہّ ٍ٠لَ

ٓ٣ہّن رٜق

مّي

کو آسمّه سَ

ٓ٣
قّقلو

ؼ
ھ
َ ہلَ١
َ طلسٌ میك من
ضمیق کٍ طرـ خل
رعّ ہَ ق٠نبله کٍ ٔس ضُّن ٝن ،خ٠ا هِ٣
رط ٧کَ شوض ُؾ ٣ی ٙ ُ٧قّ شہَ ٣ٓ ،ہّن رٜك
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طل طلع ہَ ٚل ٚل ٢تجیق ٟھٌ طلع ہلَ١
ُ
وىلش

مّرگٍ میك

طل

رعّ هِ٣

َ
َ ہمّشُ ہُ ًُ ٧ل
رعّ لّ سظ ہمیك مل
ہل ْجي ٝن ہف ق٠ا ٝن ولللو ٓ٤ھَ  ،خ٠ا هِ٣
کو ًستحّب ٣ی ُ٧ہ ٧رعّ شہَ ٣ٓ ،ہّن رٜك

غْٞ ٧

قّطمن

٣یُ٧

او ی٠

ہَ

کہّه ٝن مّن سَ ٣ی٘ ُ٧ؼ ی ٠ہَ
ضمّه ٣ی٧ا ُؼ ی ٠ہَ ق٠م ق٠م ٚلُ ٠ہَ
ٝن مّن ٟھٌ ػ یّه ٣ی ُ٧خ٠ا ه ،ِ٣خ٠ا هِ٣
ٚل ضُّشت غ ْٞ ٧قّطمن ه٣ٓ ، ِ٣ہّن رٜك

3333

اِ

ُّؿ

اِ

نگہ یّن

ٚلو یّن

ُّن

گلص یّن

قّطمن
ٌصطفٌ

كمّلٍ ػ ی ٠ہَ ٣ی٧ا  ،ہَ شات رن ٝن التحّء
٣ی ِ٧ظمق میك مللٍ وي ٔسّ شہَ ،خ٠ا هِ٣
٣ی ُ٧ق٠وم کٍ وي خّق ُّه ش ہَ٣ٓ ،ہّن رٜك
*****
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ْبصھافْديں ْ ْ ْدياة ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْىْب ْ ْاليباب ْ ےھچْ
ْ

بصھافْديں ْ ْ ْدياة ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْىْبْ ْ ْاليباب ْ ےھچْ
اٌاـْ ْيرص ْانْْخْجػْة ْےنْ ابب ْےھچْ
ليْبْصْعْ ْْ
ِ
ْ

اهللْ ْ ْ ےھچْ ْ ْ ْاٌاـْ ْ ْ ْ ْ دْياجوْ ْ ْ ْنخابْ ْ ْ ْ ےھچْ
بصھافْ ْديںْ ْھي ْ ْ ظالگ ٌْا ْ ْاـْ ْاىهخاب ْےھچْ
ْ

امسف ْ فقائو ْ ٌْا ْ ْ ظب ْ ْدْياةْ
اجنً ْ ْےھچْ ْ ْاْ ِ ْ

بصھاف ْديں ْ ھي ْ ْظب ْ ٌا ْ ْھتاایْ ْ ْاْفخابْ ْےھچْ
ْ

پصدْٔ ْ ٌْاْ ْ ْےھچ ْ ْ ْاٌاـ ْ ْجوْ ْبصھافْديں ْ ٖػٌْلـْ
ارشاؽ ْيس ْھٍيؼْٕ ْنصے ْ ْھي ْ ِرمابْ ےھچْ
ْ

ھج ْ ْپْجنت ْين ْپاؾ ْےھچ ْچادرْبصھافْديںْ
ھيْ ِْورْ ْ ْين ْ ِْنعاءْ ان ْلصؼ ٌْعخماب ْےھچْ
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اهلل ْ ْان ْ ھي ْ انـ ْ ےھچْ ٌْؤٌَ ْ ْينْ ْ ھصْ ْ ْدياءْ
خْصٌة ْ ْيسْ ْ ْاھينْ ّْض ِدْ ْ رسا ْ ْ ْ ٌْعخجابْ
ْ

ابسايعْ ْاھْا ْ ِْور ْ ْانْ ْجيؤ ْ ْيس ْ افق ْ ْ ٌاْ
رسػَْ ْمقص ْےنْھتيئْگيوْبط ْاخخجابْ ےھچْ
ْ

ےھچْ ْ ْ ْ ٌعخرتْ ْ ْ ْ ْاٌاـْ ْ ْ ْيييٕ ْ ْ ْاىعْالـْ ْ ْ ْجوْ
درٌياف ْ ْ ْ ْريق ْ ْ ْاھْا ْ ْ ْدمحمْ ْ ْجحاب ْ ْ ْےھچْ
ْ

ديوةْ ْ ْان ْ ْ ْدمشْوں ْْرےه ْْجيخاْ ْْاےن ْْچپھيْ
ِْظػ ِجػْنیٌْا ْھضازسںْكرسْْىگْْيشاب ْےھچ
ْ

بصھافْ ْديںْ ْانْ ْالؿْ ْان ْ ْْكسيسْ ْ ْاْ ْىًوْ ْْينْ
ػافْ ْْيجابْ ْےھچْ
ھتيئٌْرصٌْاْْهظورْ ْْين ْ ْ ِ
ْ
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ےھچْ ْ ْْييس ْ ْْاتج ْ ْ ْْپويشْْْ ْ ،ثہاينْ ْ ْانْ ْ ْْكاےطسْ

ٌرصسؼْديں ْانْْابغ ٌْْا ْْھص ْْػيذْ ْك ْْػابْےھچْ
ْ

ظييفْ ْْحموْ ٌْْاْ ِْْور ْ ْان ْ ْْجيؤ ْ ْےنْ ْ ْْدیکھواْ
اٌالکْ ْْاای ْْريس ْ ْيسْ ْھجْ ْےبْْخعاب ْْےھچْ
ْ

رسٌْٕ ْ ْينْ ْگصْْليبْ ْےھچْ ْمیاين ْ ْجو ْْجاُےجْ
بصھاف ْديں ْ ْانْ ْ ْْپاؾْ ْكسـ ْ ْْين ْ ْحصاب ْ ْےھچْ
*****

3338

ٓ٣ہّن رٜك ي٧راش ؿیل ٛف مّل

ہ٩اشْ

ْ

ٓ٣ہّن

رٜك

مؤوبیك

ٛف

ٓ٣

ي٧راش

ؿیل

ٛف

مّل

ہ٩اش

ّ یّش

ؿیل

ٛف

مّل

ہ٩اش

م٠د و ّ یّ ه٣وه ٣ی ُ٧میك ہ ٧آه

ٛف ٓ ٣قرُّه ا٢تٌ ه٣وه خّه

وقّش

ہ٩اش

اِ

مّي

عّلٍ

سات ت مہّشُ ہَ ق٠مٍّ٠
شوة

کَ

اِ

اّ یّش

ؿیل

ٛف

مّل

صلشت و سی٧ت ّ یّشُ ّ یّشُ
ؿیل

ٛف

مّل

ہ٩اش

مللٍ دمحم کٍ طّغ ٙہَ گلُّ

ّ
طّغ ٙامّم ال٥مّن کٍ هُّ٣

رّ ی٠اش

ہ٩اش

َ
کہن

ہَ هٗ

ؿیل

ٛف

مّل
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خللي
َ
کیس

امّمٌ اب ٚل رکھّى
ہل

اب

ا٢ن طّش

طل ٟھٌ ہَ رْمق ٓ٣ہّن رٜك لّ

للمن

ٚلشاٍ٠
ؿیل

ٛف

خل٠
مّل

و یّى
ہ٩اش

َکھم ٓ٣ظ روضذ میك وي خلبگّ

ٞہّه ٟھٌ وي ہل٢بگّ طلاش

ؿیل

َ ہٌ آ َ١رْمق رعلت
کنن

مّّ ی ٠قرعلن ه َ١ ٣ع٠اوت

قٍ ال یّش

ہ٩اش

َ هٗ
وي گن

َ ہلا آعّض
جیس
ّ
ؽزُ کٍ ہَ ٝن ٕکّش

ہَ ٞہی٧

ؿیل

ٛف

ٛف

مّل

مّل

ہ٩اش

َ ہٌ ہل خّٞ َ١ہی٧
اْحّم و ٔس
ؿیل

*****

ٛف

مّل

ہ٩اش
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بصٖافْديںْ ْْظيسانْ ْْاخعاںْْمتارا ْےھچ ْْھگْا
ْ

بصٖافْ ْ ْ ْْديںْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْظيسان ْ

ْ

اخعاں ْ ْْمتاراْ ْ ْےھچ ْ ْ ْْھگْاْ

جواتْ ْ ْکصسںْ ْْا ْ ْ ْْھكاؿْ ْ ْْانْ ْ

ْ

جسسْٔ ْ ْ ْ ْ ْْجباؤںْ ْ ْ ْ ْْػهصانْ

ْ
ٖصْْجگٕ ْْچارےْ ْ ِْجہاتْ ْ

جميعو ٌْْا ْْدف ْ ْےن ْ ْْرات ْْ

ْ

ےھچْ ْ ْمتاريْ ْ ْْػأْ ْ ْ ْْكاتْ

ْ

ظب ْ ٌْْسح ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْگْػْگػْاْ

ْ
اكيْ ْ ْےنْ ْ ْهكػ ْ ْ ْ ٌْْؤٌْںی ْْ

ْ

جيواْْھتا ْْلاٖصْْظيفْديںْ

ثِيواجْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْبصٖاف ْْديںْ ْ

ْ

پياظا ْ ْےھچْ ْْظب ْْدیسار ْ ْْانْ

ْ

پْجنت ْ ْ ْانْ ْ ْ ِْْوْر ْ ْ ْ ْ ْْھچوْ ْ

ْ

ٌوفىْ ْ ْ ْ ْاىوہورْ ْ ْ ْْھچوْ ْ
ِ

ْ
ْ

ديَ ْْخق ْ ْانْ ْْلور ْ ْْھچوْ
ِ

يْاىْػً ْ ْ ْ ْ ْ ْاالِوارْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ

3335

ػاف ْ ْ ْانْ ْ ٌْْؼہور ْ ْ ْْھچوْ ْ

ْ

ظيعْ ْ ْانْ ْ ٌْْؼهور ْ ْ ْْھچوْ

ِيمل ْ ْيسْ ْ ْھبصْپور ْ ْ ْ ْھچو ْْ

ْ

ياىًِْ ْ ْْھچو ْ ْ ْ ْْاْرسار ْ ْ ْ ْْانْ

ْ

ےنْ ْْرساْ ْ ْينْ ْْذنصْ ْْھچوْ

ْ

گوایْ ًٌْْض ْْھچوْ ْ ْيرصْ ْْانْ

ْ

انئبْ ْْذم ْ ْ ْْاىًرص ْ ْْھچوْ ْ
ِ

ػآٖؼا ِٔ ْ ْ ٌْْرصْ ْ ْ ْ ْ ْْھچوْ ْ

ْ

خافنْ ْ ْ ْ ْ ْاىلصافْ ْ ْ ْ ْ ْْھچوْ ْ

ْ

يسؿ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ٌْْزیافْ ْ ْْھچوْ

ديَ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْظيماف ْ ْ ْْھچوْ ْ

ْ

كارث ْْھچوْْفاٌي ْْكرصْانْ

ْ
اُْکھوں ْھتيْدیکھوْجايئْ ْےھچْ ْ

ظورجْليوعْھجْھتايئْےھچْ

جگ ٌْْا ْ ْھيْ ْْجمگاگيئْ ْْےھچْ ْ

اِوار ْ ْ ْ ْ ْىيئ ْ ْ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْ ْْاْپْاْ
ْ

خق ْ ْْمتاريْ ْ ْْذات ْ ْْےھچْ ْ
کوسصْ ْ ْْمتاري ْ ْ ْْكاتْ ْْےھچْ ْ

ذات ْْكسر ْ ْينْ ْ ْرات ْ ْ ْےھچْ

ْ
ْ

ٌيھٹا ْےھچْْپاين ْھي ْ ْهنص ْْانْ
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دؿ ْيسْ ْےھچ ْْھص ْْدـ ُْْساءْ ْ

ْ

ػکصْ ْ ْ ْْکمی ْ ْ ْْھتايئ ْ ْ ْ ْْاداءْ

گصےچْ ْ ْْھتاؤںْ ْ ٌْْںی ْ ْْفساْْ

ْ

ػکصْ ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْ ْْكاىس ْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

َ ْ
ظْػجس ْ ْ ْ ْ ْوجھ ِـي ْىکْ ْ
َ ْ
لـح ِوي ْ ْديْ ٌْْػز ِػيْ ْْىکْ ْ
لولْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِاْىہيْ ْ ْ ْ ْ ْْمعصْٔ ْ
َّ
ٌسْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِاْىہی ْ ْ ْ ْ ْْيْرصْٔ ْ
ابكص ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْا ْ ْ ْ ْْالكـْ ْ

ْ
مسِيعْکذَاْ ِجيسمْىکْ

ْ

ظيسانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْایْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْرْْبْاْ

ْ
ْ

اْکمِلْ ْ ْ ْ ْ ِاْىہيْ ْ ْ ْ ُْْْرصْٔ

ْ
ْ

ِامسى ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِاْىہيْ ْ ْ ْ ْْدياءانْ

ْ

ادىنْھتيئ ْْرٖيط ْ ْْغالـْ

ْ
ْ

جسسٔ ْْديئ ْْنصیط ْْظالـْ ْ

بصٖافْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْْظيس ْْانْ

ْ
ٌوالان ْ ْ ْ ْْکص ْ ْ ْ ْْجوْ ْ ْْدياءْ ْ

ْ

ھتايئ ْ ْْحمبةْ ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْؾفاءْ

يہسْکز كںْ ْھص ْْدـْ ْْكفا ْ

ْ

پاىوںْ ْ ْ ْْكمس ْ ْ ْ ٌْْيشاؽ ْ ْ ْ ْانْ
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ْ
ٌويت ْْجصسں ْ ْْھص ْْيمل ْ ْْانْ ْ

ْ

دإُْ ْ ْچْگو ْ ْ ْْارالصْ ْْانْ

ھپوىوںْىْوںٌْْںیْكسسْانْ ْ

ْ

کھاؤںْ ْْھپيو ْ ْْفصدكسْ ْ ْْانْ

ْ
رمحةْ ْ ْين ْ ْ ْکزسوْ ْ ِْوصْ ْ

ْ

زُسگي ْ ْ ْ ْ ْْھتاےس ْ ْ ْ ْ ْ ْبرسْ

رسٌةْ ٌْْا ْ ْْػاـْ ْ ْ ْك ْ ْْحسصْ ْ

ْ

اْ ْْكىوىة ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْكيب ْ ْ ٌْْاْ

*****
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ْبصٖاف ْْديںْ ْ ْْهشا ْ ْ ْينْ ْ ْجأ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْجاليلْ ْْدیھكوْ
ْ

بصٖاف ْْديںْ ْ ْْهشا ْ ْ ْينْ ْ ْجأ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْجاليلْ ْْدیھكوْ
ظيماں ْ ًٌْْض ْ ْ ْْين ْ ْ ْخلْا ْ ْ ْ ْيضْةْ ْ ْ ْ ْثاليل ْ ْ ْدیھكوْ
ْ

ٌرص ْ ْ ْ ْديوةْ
فخح ْ ْ ٌْرص ًٌْْض ْ ْْھيْ ْ ْنيسك ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ِْ
ٌا ْ ْ ْ ْْفخحْ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْْرالص ْ ْ ْ ْْجوايلْ ْ ْ ْْدیھكوْ
ْ

ًٌضْ ْ ٌْرص ْ ْ ْ ْْپسٖاراْ ْ ْ ْ ْْرظخْٕ ْ ٌْْا ْ ْ ْْكائسْجوٖصْ
ثيػْارْ ْ ْ ْ ْْخوىيؤ ْ ْ ْْنيسمْ ْ ْ ْْھتيْ ْ ْ ْ ْ ّْ ِصايل ْ ْ ْ ْ ْْدیھكوْ
ْ

ظيماں ْ ًٌْض ْ ْان ْ ْدايع ْ ْرالص ْ ْ ْهجاں ْ ْ ْپسٖارےْ
فارص ْ ْ ْ ْ ْ ْےنبْ ْ ْ ْخویًلْ ْ ْ ْھي ْ ْ ْػاف ْ ْيايلْ ْ ْ ْدیھكوْ
ْ

ےھچْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدبسبوْ ْ ْ ْ ْ ًٌْضْي ْ ْ ْ ْ ْمنخاْ ْ ْ ْ ْ ْرےهْ ْ ْ ْ ْ ْ ْااكبصْ
بصٖافْديَْ ْ ْےن ْْھجْ ْػْٕ ْ ْےھچْ ْ ْذكاملًايل ْ ْ ْدیھكوْ

3383

ظيماف ْ ْ ْ ْ ْفاٌي ْ ْ ْْھي ْ ْهپْو ْ ْْےھچْ ْ ْ ْاتج ْ ْ ْيؿٍةْ
ِ
جلوىْ ْ ْزٖسْ ْ ْانْ ْْزیورْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْدر ْ ْ ْيايلْ ْ ْ ْدیھكوْ
ْ

ٌْوورْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْْرسا ْ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْپومن ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْچْسرٌاْ
يسْ ْ ْرٔ ْ ْ ْظرت ْ ْ ْينْ ْ ْراجو ْ ْ ْ ْدامئ ْ ْ ْْاكجايل ْ ْ ْدیھكوْ
ْ

ٌْوور ْ ْ ْےھچ ْ ْرساْ ْ ْےن ْ ْْديوةْ ْ ْينْ ْ ْجيسْ ْ ْهپْےْ
أ
اليل ْ ْْدیھكوْ
ٌسحْ ْ ْ ْبصٖافْديںْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ْ ِْيلسْ ْ ْ ْ ْ
ِ
ْ

جأ ْ ْكْ ْْجاليل ْ ٌْْوىل ْ ْينْ ْ ْْاكج ْ ْْپصْ ْ ْْرٔ ْ ْْكرظوْ
ليْب ْ ْيس ٌْْوىل ْ ْكرظو ْْكصب ْےب ْ ْ ٌِْشايلْ ْْدیھكوْ
ْ

ؾيوات ْْپڑيهْْےنْ ْػریيںْهكػ ْےھچْ ْاے ٌْؼفق ْابكاْ
ھك ْاْپْھي ْخقْين ْكاڑيْػاںْيسْظْھبايلْ ْدیھكو
*****ْ
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ٓ٣ہّن رٜك کَ مّ َ١میك امّه ہَ مؤوبیق کل
ٓ٣ہّن رٜك کَ مّ َ١میك امّه ہَ مؤوبیق کل
ٝن کل ٍ٠ہف ٝن کل ٍ٠عف ػہّه میك مؤوبیق کل
ُ
َ اٞہیك کل ٍ٠الف ٞہیك
طل ہیك ٣ی ِ٧علف ُل
ہ٩اش آقٔ ٓ ُ٤مگ ٣ؼھکّ علف
ُ
زشاً َ١عکلیك ا ٞہیك ٝن ًعکلله میك رم ٞہیك
ٞہیك

ُ
ًُ میك طلـ اوش ذ٥ن کہّه ہیك مؤوبیق کل
ہیك ُّم اْف عّطف إٓکّ اِ ُّّْ علٍ
ُ
ٓ٣ہّن رٜك ٕکّشا رس  َ١امکٍ ہُ ًُ ٧لٍ
م٠ا ہمّشا وشر ہیك ٓ٣ہّن رٜك علٍ علٍ

ٝن آمّشا ہیك ہ ٧ضمّه ٌکّه میك مؤوبیق کل

3383

ہیك رامق ٢یلل ا٢تٌ عّطف ٙکٍ ؼھّىو میك
ہیك مل ٍ٠رؿف قّطمن کَ آُکٍ ٕگّہله میك
ٔسّ کَ ش کھ یّ ہمکل مللٍ آُکٍ ّ یّہل میك

ْمٹھّل کَ ٝن قّطمٌ ٔسّه میك مؤوبیق کل
ٓ٣ہّن رٜق م ؼہر رعّت م طل قیق ہیك
ِقیؼ نیػ رٜق مّ خًل نطٗ رٜق ہیك
ىحّ ہَ رسکٍ خّت مٌ كمّل ُ٠ش رٜق ہیك
َ ہیك اق ضمّه میك مؤوبیق کل
کتٌ ضمّه مل
َ
اُّ کٍ مّه میك خللي گٝ ٣ن نیػ رٜك لّ َل ہیك
كؿف خ٠ا کٍ ٝن طّء ّ
شب سُ الحًل ہیك
ف
ٝن نیفنن شُّضبل سَ طلب مَّ مّل ہیك
اٞہیك میك وغن نیػ رٜك ػ یّه ہیك مؤوبیق کل
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ُّ رهُّ ٙق خل ٠اب امّم لّ ظہلش ہل
ٝن گلص یّن رُکي ه ٣امّم کل

ي٧وش ہل

ُ
شواه لْ امّم سَ رعّى لّ وىلش ہل
ٓ٣ہّن رٜق لَ خلل خ یّه میك مؤوبیق کل
خ٠ا هٕ ِ٣صیٗ آُکل

غٌ ْٞ ٧صطفٌ

َ ت مہّشِ رهُّ ٙق ٓ ٣غ ْٞ ٧قّطمن
٢ن
ٝن مّه خ٠ا رکھّ َ١آ ُکل ُّ لصـ يرٕضٌ
ت مہّشُ ق٠شٚل ٝن مْ گمّه ہیك مؤوبیق کل
َ مگٝ ٣ن ٟھملَ مللٍ ٚل ہمیك
ٟھمَ رِ ہف ْجھ
کل ٍ٠گھڑُ کل ٍ٠م قّم طل هٚ ِ٣ل ضُّش٤یك
َ رعّ کٍ ٓ٣کبیك
ق٠م ق٠م ٝن ْچسٌ آ ٢ن
َ ہ ّ ٧یّه میك مؤوبیق کل
م یّ ہَ ُّر ا ٢ن
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ہَ ٓ ٌ٤کَ ُّرمّہل کَ ذ٥اٚل سَ ٣ی ُ٧رعّ
ہَ قیمتٌ طلاہ٧و کٍ لّٚل سَ ٣ی ُ٧رعّ
ىچنیل کٍ ضقیظ ہَ ضمّٚل سَ ٣ی ُ٧رعّ
رعّ ْحّ ٍ٠ہَ عف و هعّه سَ مؤوبیق کل
َ
ضُّه کہّه سَ َ َ١وي طل ٔو لّ مک ٣ه ٣مک
َ
ہَ ُّب ہّٟي میك کہّه ٚلاضّمه کل لکي مک
َ
ہَ کلن مللٍ طل ت مہّشُ ٘غمیل کل گق مک
ف طّ کٍ ٝن ذ٥ا٤یق ػہّه ہیك مؤوبیق کل
وَ میك ٔو کٍ شي گ یّ لصلش شر خ٠ا هِ٣
ُ
َ ٝن خ٠وبیك ع٢ش شر خ٠ا ه٣
طل ه ٣مک
ُ
َ ٝن سذٚ ٣لش شر خ٠ا هِ٣
رلل میك ه ٣مک
رِ ُّضگٍ الہٌ رؿف و خّه میك مؤوبیق کل
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اِ راعٌء رسیق آُکٍ ٕصیٗ رُ ٠ہل
َ طل رُ ٠آُکٍ ٚل ٢تجیق کٍ رُ ٠ہل
مل
ق٠م ت مہّشِ طلم هٝ ٣ن مؤوبیك کٍ ػ ی ٠ہل

ُ
ٝن روشُ مللٍ آُکٍ گ٣اي ہیك مؤوبیق کل
ہٟ ُ٧ھرُ شہَ ٣ی ِ٧ىچنیل کٍ ٝن کھ یی یّه
کھً ہ ٧اق رل میك ٣ی ُ٧خ٠میل کَ گلص یّه
ہ ٧اق گـ ٕکّشِ مللٍ آة ٓ ٣ق٠ا ٝن خّه
ْحّ کَ شکھ یّ ملْف ذ٥اء سَ مؤوبیق کل
شواه رواه شہَ م٠ا عًمل ٝن ٣ی ٗ ُ٧ظر
كمّلٍ لّ ٚل اُؾ ہٌ ٕہّشا ہیك ٣ی ٗ ُ٧ظر
ُ
ہیك اٌکّ و ی٠ء و معّر مّي رٜك ٣ی ٗ ُ٧ظر
ٝن لّقٍ ہَ ضمیق و آسمّه میك مؤوبیق کل
*****
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ٓ٣ہّن رٜك کٍ صلشت میك اُّشت اكمٕ ُ٠کلٍ
ٓ٣ہّن رٜك کٍ صلشت میك اُّشت اكمٕ ُ٠کلٍ
َ کمّلٔ
كمّل و رـق میك ا ُک

اكمٕ ُ٠کلٍ

َ طلنبل علالف میك مہکتٌ ہَ
ؽلق کٍ آ ُک
دمحم کٍ

ظمی٧ي

ْحّّٔ اوش ّ یّلٔ
ٞہتحّ ہَ اُکل

اكمٕ ُ٠کلٍ

ات ه ٙقّطوبیك لّ

ٝن راعٌ کَ ظمی٧ي کٍ اصّلٔ اكمٕ ُ٠کلٍ
طرـ ٗ ؼہی ٧لّ ُُّّ ہَ طو کٍ ػ یّّٔ سَ
م ؼہر سات میك ٔو کٍ ظہّشت اكمٕ ُ٠کلٍ
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ّی
شمّلٔ ٌصطفٌ کٍ سی ٧میك لیغ ه َ١٣ہَ
ّی
ک
لی
ُ
عٌ ذ٥الٔ میك ًغ ٙاكم ٕ ُ٠لٍ
ٝن
ؼخٗ ٕع٧ت شغٗ کٍ شب ْ َ١چسٌ ہَ دمحم کل
ٕصی٧ت کٍ ٗ ظر میك ٝن خًلٔ اكمٕ ُ٠کلٍ
َ
٢تٌ کَ و یـ اولٍ ہَ ہمّشِ مّل اوش خّه سَ
ي٧اي ٧آة مللٍ کٍ و یّرت اكمٕ ُ٠کلٍ
دمحم ُّم ہَ ننٹھّ لسّن طؼ ه ِ٣اعًن
ل یّ اْف دمحم طل

خًوت

اكمُ٠

ٕکلٍ
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ي٘٧ػ ٙکَ اواير میك و ی ٠اوش خکف ُّق ٢ہَ
ٝن راعٌ لّ ضقتف ٙمیك شُّه ٙاكمٕ ُ٠کلٍ
٘ػ ٛه َ١٣ہَ مؤمق کل ؼھڑا َ١ہَ ھیللٍ سَ
ہمّشِ ہّرُ شھی ٧کٍ ہ٠أّ اكمٕ ُ٠کلٍ
ُ
َ سیٜ٧ك قیلػ ال٣ب طل آ َ١ہَ دمحم کل
کہ
ہَ ًؿمللو ٝن ٘غه ٙمیك اقّط ٙاكمٕ ُ٠کلٍ
صللٚل میك ہَ مّمـ راعٌ ٓ٣ہّن الہ ُ٠مللٍ
کَ خ یکٍ مّن و ّممٔ میك فحّه ٙاكمٕ ُ٠کلٍ
*****
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ٓ٣ہّن رٜق کٍ ہل عير طمل مّل ہ٩اشْ
ٓ٣ہّن رٜق کٍ ہل عير طمل مّل ہ٩اش
ِ قّء و عخ ٙقرح ٙمیك گ٢شِ ل یـ و ٞہّش
مللٍ مللٍ مللٍ و یّشق
زصلش آُکل ّم مّل ٝن

و یّشق ہل

ہ٩اشوه صٚ٠له لّ اکمّل ٝن و یّشق ہل
طلسٌ میك طلش و ملؾ أس و عق ہلۓ ُلہّش
مللٍ مللٍ مللٍ و یّشق
اِ وغن ُّقٍ ٣ی ِ٧رم سَ ضُ٠گٍ ُّقٍ
ظ یّء ًْس و يير  ،خلؼ ٓ٣وشُ ُّقٍ
ت مہّشِ ٚلش سَ ُّۓ رؽال ٝن ٟھمل و یمّش
مللٍ مللٍ مللٍ و یّشق

3333

َ
ہَ انی یّض ہ ٧اق مّن میك خ٠ا سَ ْجھ
َ وسٌ روش میك وي خللي ٣یِ٧
َ ٝن ر ن ک ھ
سن
ْجلم کٍ طرد اوصّـ ٣ی ِ٧ہل ٝن سمّش
مللٍ مللٍ مللٍ و یّشق
ُّ شوض رٜق شّمل خ٠ا

٣ی٧ا اؼحّض

للاۓ رعلت ضہ٧اء لّ رنکھّ مّٝن رشاض
ہَ كمک٣ان رلله ٓ ٣خ٠ا کَ اِ رل راش
مللٍ مللٍ مللٍ و یّشق
علػ مکله کَ خىیله کٍ ُّض ٓ٣راشُ
م٠ا عًمله ٝن رنکھّ ہَ ٣ی٧ا ه٣م خّشُ
َ ہُ ٧ـ م یّ ہَ ٚل ّ َ١یّش
ہمّشِ وا َ ط
مللٍ مللٍ مللٍ و یّشق
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ہَ ا٢ن طّش

ٚلُ٠

غ ْٞ ٧ضہ٧اء لّ

ت مہّشِ ہّٟي ٝن رنکھیك ػہّن ٝن خللي
قت ٞمّ٠بن کَ رن رن لّ ٚلشا اب ہل ٝن سمّش
مللٍ مللٍ مللٍ و یّشق
كمّلٍ رہ ٧میك کجي ہّٟي میك شہیك ٝن شہیك
ٝن خّق مّشُء ٓ٣ہّن رٜق ُّقٍ شہیك
٣ی ٗ ُ٧ظر سَ  ،ہَ ہلگّ  ،ہلا ٣ی٨ا ُّش
مللٍ مللٍ مللٍ و یّشق
*****ْ
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ْبصٖافْديںْ ْ ٌْا ْ ْ ْجيؤْ ْ ْليْبْ ْ ْْاٌاـْ ْ ِْْو ْ ْْےھچْ

ْ

بصٖافْديںْ ْ ٌْا ْ ْ ْجيؤْ ْ ْليْبْ ْ ْْاٌاـْ ْ ِْْوْ ْ ْےھچْ
ٌْوص ْ ْ ْ ْ ِاىْيه ْ ْاْٖو ْ ْ ْْرب ْ ْ ْان ْ ْ ٌْْلاـْ ْ ِْْوْ ْ ْےھچْ

ْىمف ْ ْ ْالكـْ ْ ْ ِْْوْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ذكؽ ْ ْ ْ ْ ِاىْيه ْ ْ ْاْٖاْ ْ ْ ْ ِ ْ
ِ

درابرْ ْ ْ ْْاْٖو ْ ْ ْْخلْا ْ ْ ْ ْرْبْ ْ ْ ْاالانـْ ْ ْ ْ ِْْوْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
اْ ْیٍَْ ْےن ْْظًادة ْ ْےھچْ ْ ْٖص ْ ْْفيم ْ ْ ِْو ْ ْ ْٖسیةْ
ٌيالد ْ ْْين ْ ْ ْهتاين ْ ْےھچْ ْ ْٖصْ ْ ٌْيم ْ ْ ِْوْ ْ ْٖسیةْ
ْ

ررؿةْ ْےھچْ ْظب ْےنْاْؤْ ْچايه ْےنْ ْاْٖو ْ ْدرابرْ
ِْظػصْ ْين ْجوْ ْكاتْ ْٖويئ ْجو ْكاظى ْےھچ ْاْٖوْدرابرْ
خقْظبْےن ْپورْك ٌْيےس ْيادؿ ْےھچْ ْاْٖو ْدرابرْ

ًٍِة ْ ْےھچ ْ ْ ْاْٖو ْ ْدرابرْ ْ ْرمحة ْ ْےھچ ْ ْاْٖو ْ ْدرابرْ
ِوصت ْْرخيٍة ْ ْظب ْ ْپص ْ ْػاـ ْْك ْ ْحسص ْ ٌْاْ ْْاٖينْ
دامئْ ْ ْ ْرےهْ ْ ْ ْمهيؼة ْ ْ ْجأ ْ ْ ْكْ ْ ْْجاليل ْ ْ ْاٖينْ
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ْ
ديوة ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْظْواري ْ ْ ْْزيْةْ ْ ْ ْنصےنيْ ْ ْ ْاٌٖلْ
يمل ْك ْْمعو ْ ْان ْ ْجوٖصْ ْ ْيايل ْ ْجڑي ْ ْ ْےنْ ْْاٌٖلْ
رسفةْ ْ ْ ْ ْ ْ ِاىْٗية ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْجًٍری ْ ْ ْ ْ ْنيسمْ ْ ْ ْ ْاٌٖلْ

ھپوْ ْھپولْ ْين ْهمهيتْ ْروػبو ْ ْےھچْ ْىيسم ْ ْاٌٖلْ
ُ
جْْة ْ ْ ْانْ ْ ْ ْكل ْ ْ ْفصػخٕ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْابغبافْ ْ ْھجْ ْ ْانْ
اْ ْ ْابغ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْْدٖين ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْايىلْ ْ ْ ٌْاكفْ ْ ْ ْاْٖاْ
ْ
ٌعملْ ْےھچْكْٔ ْھجْ ْدْرْ ْپصْ ٌْاھتوْ ْھجاككيْ ْاْكےْ
أراء ْ ْ ْكوْیةْ ْ ْهیاں ْْيسْ ْ ْٖص ْ ْدـ ْ ْ ْىككي ْ ْ ْالكےْ
ےھچْ ْ ْپاؾ ْ ْكْٔ ْےك ْْھج ْ ْاْ ْ ْپاْنزیْٔ ْ ْدْر ْ ْْپص ْ ْاْكےْ
ٌھنػْ ْيسْ ْهشادجو ِْْوْ ْلكٍةْ ْ ْ ْپڑيه ْ ْ ْےن ْ ْ ْاْكےْ
جْةْ ْ ٌْا ْ ْ ٌْزنىة ْ ْ ٌْا ْ ْْچڑٖواْ ْ ْ ْان ْ ْ ْرأْ ْ ْنْھيےسْ
بصٖافْديں ْ ْان ْ ْزي ِصْ ْ ِْوصةْ ٌْاْ ْجيئ ْ ْجوْ ْ ْرےسهْ
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ْ
ٌؤٌَْ ْانْْدؿ ْےنْْبرشىٌْؤٌَْانْحَْےنْبرشىْ
دايعْ ْاىضٌْافْ ْْين ْ ْاْ ْ ْػاانت ْ ْْينْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبرشىْ
ٌيالدْ ِْْوْ ْ ْےھچ ْ ْدفْ ْایْ ْ ْاْ ْييس ْ ْين ْےھچ ْ ْبرشىْ
ےھچ ْكٔ ْهجاںٌْْاْْبرشىْ ْےھچ ْاْ ْفقاء ْ ٌْاْ ْبرشىْ
اْ ْ ِاِط ْكْْجَْْينْ ْاْےجْ ْهاٖصْ ْزابںْ ْيسْبرشىْ
ياىًْ ٌْا ْ ْهميكْ ْريهْ ْےھچْ ٌْيالدْ ْينْ ْاْ ْبرشى
٭٭٭٭٭
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ٓ٣ہّن رٜك مللٍ کٍ طلبگّش ہیك آ نکھیك
ٓ٣ہّن رٜك مللٍ کٍ طلبگّش ہیك آ نکھیك
ّم َ١ہل َ١عّلف میك ٟھٌ ّ ی٠اش ہَ آ نکھیك
گ ٣رُکي ٞہیك شکتٌ ہَ

اٚلاش ٓ٣ہٍّ٠

ٝن خّن لل ػہرِ ٝن گنن گّش ہَ آ نکھیك
م
ی
ل
ُّٚلسٌء ٓ٣ہّن رٜك حٗ ُؾ ٝن گٍ
ىچؾمظ ٝن ہلُّ ہَ کو ٢نمّش ہَ آ نکھیك
نبنن می ِ٧مللٍ لّ ٚل رٚلاش ذ٣م ہَ
رل کعنن ہَ اوش شوضن میك رٚلاش ہَ آنکھیك

3335

َ ٗ ظر م یّ
آِی یگ

ت مہیك

اٚلاش

ٓ٣ہٍّ٠

ُّطـ کَ اُ٠ھی٧وه میك گ٣ق یّش ہَ آ نکھیك
مؤوبیق ٝن طل گ َ١٣ہیك ٚل ٜق خّ ٍ٠ہَ ننیف
رْمق ٝن طل ٓ ٤خّۓ ٚل ُللاش ہَ آ نکھیك
ُ
ُ
َ
رعلت کَ ىحّلػ میك ار٢یلشُ ٝن ا ٟھ
ق٠وُ کٍ اسٌ عف میك ي٧ش ُّش ہَ آ نکھیك
*****
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ٓ٣ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ٣
امًم کٍ  ٙقّ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

ْ

هًُْ٣

ایمّن کٍ ّ یّ ہَ ٘غمی ٧هًُ٣

ارُّن کٍ ارا ہَ ٘عپی ٧هًُ٣

ٗ ؼہی ٧کٍ وسّ ہَ ٢یلٓ ٣هًُ٣

ٓ٣ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

ارسّن کٍ ٕگّي ہَ اوسی ٧هًُ٣

ع
قرُّن کٍ ّ یّه ہَ ٘ لیف هًُ٣

ٚلخ ی ٠کٍ ػ یّه ہَ ٢ن ظیف هًُ٣

ٔس ملت سَ امّه ہَ ُکٛ٣ف هًُ٣

٘
ت خ یّه ہَ ع ظیف هًُ٣
ٝن بزؾ ر

ٓ٣ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

ارسّن کٍ ٕگّي ہَ اوسی ٧هًُ٣

اُ٠اؼنن خ یّت ہَ ت مہ ی ٠هًُ٣

ارواش میك ْحّت ہَ ْحل ی ٠هًُ٣

ّم د ٜکٍ ھ یّت ہَ ت ىخ ی ٠هًُ٣

َ رُ ٠هًُ٣
ٓ٣ہّن کل ص قّت ٢ن

ٓ٣ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

ارسّن کٍ ٕگّي ہَ اوسی ٧هًُ٣
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مل طّن مّي رٜق ہَ اؼحّض هًُ٣
ّ
ق یّػ مّي رٜق ہَ اْحّض هًُ٣

َ
ِی یّن مّي رٜق ہَ اُ٠اض هًُ٣
َ
ال طّـ مّي رٜق ہَ اذ٣اض هًُ٣

ٓ٣ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

ارسّن کٍ ٕگّي ہَ اوسی ٧هًُ٣

عفران ُّرمیق ہَ ارسّن هًُ٣

ٓ٣ہّن خّمٜ٠ق ہَ ذ٥ان هًُ٣

ِ قّء صّٜٓ٣ق ہَ ف طسّن هًُ٣

ٓ ٣ؿتُّ ٞغٜ٧ق ہَ می٩ان هًُ٣

ٓ٣ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

ارسّن کٍ ٕگّي ہَ اوسی ٧هًُ٣

اخًغ میك ٞہّص ہَ اعحّب هًُ٣

اخًف کٍ ٞہّش ہَ آراب هًُ٣

ل
ق ف ظیف ُّم ہَ اشُّب هًُ٣
ؽ ر

ال یّب کٍ قراش ہَ ال یّب هًُ٣

ٓ٣ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

ارسّن کٍ ٕگّي ہَ اوسی ٧هًُ٣
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ٓ٣ہّن رٜك کٍ سات ہَ اخ یّء هًُ٣

ٝن قّت مٌ ص قّت ہَ آَء هًُ٣

ٝن ق یلنن صًت ہَ اّ یّء هًُ٣

ُّ رطٝ ٧ن رعّت ہَ اصلاء هًُ٣

ٓ٣ہّن رٜق مللٍ ہَ ٕصلٓ ٣هًُ٣

ارسّن کٍ ٕگّي ہَ اوسی ٧هًُ٣

*****
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ثش٘بْ دَطط ِىالٔب وسعى س٘ى فسخ ِب
ثش٘بْ دَطط ِىالٔب وسعى س٘ى فسخ ِب
وسعى س٘ى طُّت ٔب عبَب ِب ٔسس ٔظشح ِب
وسعى س٘ى طُّت ٔب ٔبصو ِب ٔسس سأفخ ِب

اؽفبق ين سؤك ِب اٌطبف ين ثظظدخ ِب
وسعى س٘ى طُّت ٔب أىاس ٔب خُّخ ِب

وسعى س٘ى طُّت ٔب حلظبد ين وثشح ِب
وسعى س٘ى ُٔبثخ ٔب افالق ين سِفؼخ ِب
ِؼشاخٍ ِٕبصي ين سوزبُٔخ وُعؼخ ِب

وسعى س٘ى طُّت عٍ لىعني ين لُش ثخ ِب

خىػ هتبَب وشسس طُّت دَىهٍ دتٕسس عدذح ِب
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وسعى س٘ى طُّت ين زنشح طشف ِ٘دشح ِب
وسعى س٘ى زح ِب ٔسس وسعى س٘ى ػّشح ِب
وسعى س٘ى اثذاػٍ اوفبف ين وزذح ِب
وسعى س٘ى اطاللٍ ؽبٕ٘ؾبٍ٘ ٍِِىخ ِب
وسعى س٘ى اسس ِىىل خربود ين ػضّح ِب
ػَظُّىد ين ُ٘جخ ِب ٍَِىىد ين ؽىوخ ِب
وسعى س٘ى اسس ِىىل رغىني ين سَ ثىح ِب
وًُ َُّٓ عؼبدح سٖ ِىالٔب ين فسجخ ِب

ػٍَُب ٔسس دمبخذ ين وسعى س٘ى رِسوح ِب
رـمىي ٔب ِالثظ ين وسعى س٘ى ص َٕخ ِب

3333

حمّىد س٘ى وسعى ثش٘بْ دَطط خٍمخ ِب
ِزوىس وسعى س٘ى ٘ش ِؤِٓ ٔب هلدخ ِب
دَىهزب س٘ى وسعى طُّـجـُخ فىسح ِب
ِىفىف س٘ى وسعى لشاْْ ين عىسح ِب
ؽريَٓ وظظسس اْلب وسعى س٘ى ٔؼّخ ِب

اهلل ين زفبظخ ِب وسعى س٘ى دػىح ِب
وسعى س٘ى اسس ِىىل فٍىاد ين ٔنشح ِب
رغٍُُ أسس رؼظُُ رىشمي ٔب سومخ ِب

*****

3338
ْبصھافْ ْديں ْ ٌْوىل ْ ْينْ ْخْبْ ْدؿ ٌْاْ ْكظاكي ْىوْ

بصھافْ ْديں ْ ٌْوىل ْ ْينْ ْخْبْ ْدؿ ٌْاْ ْكظاكي ْىوْ
ارالصْ ْانْ ْھيْ ْدؿ ْپصْؾبغة ْےنْ ْچڑھاكي ْىوْ
ٌوالان ْ ْ ْ ْيًل ْ ْ ْان ْ ْ ْھيْ ْ ْ ْانئب ْ ْْاےنْ ْْدايعْ ْےھچْ
ھيْ ْ ْ ْػافْ ْ ْانْ ْ ٌْوىلْ ْ ْےن ْ ْ ْجسسْٔؤْ ْ ْجباكيْ ْىوْ
جْْة ْ ْانْ ْھيْفاٌَ ْےھچ ْهیاںْ ْبيھٹي ْھيٌْويل ْانْ
بط ْ ْھاـھت ْ ْيسْ ْجْْةْ ْ ْينْ ْجاگری ْ ْ ْىھكاكيْ ْ ْىوْ
انئب ْ ْ ْھچو ْ ْ ْيًلْ ْ ْان ْ ْےن ْ ْظايق ْ ْاھْاْ ْ ْنوسص ْْانْ
وسصْ ْ ْ ْرْيسمْ ْانْ ْ ْاْبْ ْ ْےنمه ْ ْ ْپالكيْ ْ ْىوْ
ھيْ ْ ْن ِ

3333

اے ْ ٌْْوالان ْ ْ ْْليب ْ ْْا ْ ْْبصھاف ْ ْْديں ْ ٌْْوہصْ ْ ْْيسْ
اجعاز ْ ْينْ ْْھص ْ ْاْںْ ْ ْْػاںْ ْْياىًْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ِدکھاكي ْ ْْىوْ
ْ

جسػْنیْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْجيےس ْ ْ ْظب ْ ْ ْايساء ْ ْھي ْ ْدمحم ْ ْانْ
ھي ْ ْظب ْےن ْخعس ْين ْهیاںْاْ ْگوٌْاْجالكيْىوْ
ْ

ےھچ ْ ْالھكوْ ْ ًًُِْ ْ ْ ْػْٕ ْ ْين ْ ْ ْػهصیةْ ْ ْاداءْ ْ ْنصساْ
ھكاىو ْ ْين ْ ْنصي ْ ْ ْجويتْ ٌْوىلْ ْےنْ ْ ْهپْاكي ْىوْ
ْ

ھي ْ ْ ْػْٕ ْ ْين ْ ْ ْكالیة ْ ْينْ ْ ْكيٓيٹْ ٌْا ْ ْمیاينْ ْبطْ
ارالصْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْبيٍوال ْ ْ ْ ْایكوتْ ْ ْ ْجڑاكي ْ ْ ْىوْ
٭٭٭٭٭
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خذّح ؛
ثش٘بْ دَطط ِىىل ين ؽبٔبد ِب ِ
خذّح ؛
ثش٘بْ دَطط ِىىل ين ؽبٔبد ِب ِ

٘ش فخش ِب وزذح ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
اميبين

ثالدو

ِب ِىالٔب ثثذ٘بس َٕسس

دسس وظظىٌ ٘ذاَخ ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
ؽفمخ ٔب سُطت خبؾسس رثثىسس هج عٍ سزتخ ٔى

ؽريو ا٘ىٌ سأفخ ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
اميبين ؽدش ثثش وظظىا الككب اْ ِىىل ٔب

اِؽفبق ٔب صَ٘شح ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
ِؤِٓ ٔى رظظبفُذ ؛ داػٍ اهلل ين زنشح ِب

وظظىٌ ْا حمجخ ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
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طُّت ين جتٍُّى دِوهالوسس حمّذ امي
اهلل ين َِؾُخ ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
اطالق ٔب داػٍ ٔى عىطط ؽبْ ٔى سرجخ ؛
عىطط ؽبطط ين ُٔبثخ ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
اطاللٍ ِفبخش رى اثذاػٍ حمبعٓ ؛
سوزبين وّبٌخ ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛

؛ ػٍٍّ مسٕذس هي هجُلذُط عٍ سواطط هتبئٍ

ربئُذٌ ٘ش لطشح ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
ؽبٔبد دِوهبؤَٕسس ككبسٌ٘سس ؛ مسبء اوثثش

اعالَ ٔب سأَخ ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
وش طىي ثمبء اسس سة ثش٘بْ دَطط ِىىل ين

عىطط ا٘ين وشاِخ ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛
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ؽريَطط رى حمّذ ين ِؼشفخ وشا وش خسس
عىطط ؽبْ ين زنشح ؛ ثظ ػمً ٔسس زريح ؛

*****
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ثش٘بْ دَطط ِىىل ين ٔظشاد ِب سزتخ ؛
ثش٘بْ دَطط ِىىل ين ٔظشاد ِب سزتخ ؛

اؽفبق وشَ واال حلظبد ِب سأفخ ؛
ثش٘بْ دَطط ِىالٔب أؼُ ٔب مسٕذس ؛

عىطط ؽبطط ين ٔىاصػ ؛ عىطط ؽبْ ين ػظّخ ؛
٘ش خىْ ٔب لطشح ِب ؽبًِ ؛ هي ِىىل ٔب
اٌطبف ػدت إ٘ب ازغبْ ين وثشح ؛

ازغبْ ٔب دس َب ِب أؼبٍِ رالطُُ ؛

اِفنبي ٔب ووهشائٍ وئٍ غبٌُخ ُدسّح ؛
ثش٘بين ػىاطف ٔب

اوس٘بوٌ

دُؽبالؤ

خبؾٍ دسس غالِىطط ٔسس ثبٔذَىطط ٔسس ػضّح ؛
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اٌطبف حمّذ ين ككُهىككسس ؛ ٔغُُ ا٘ىٌ
هك هج عٍ حمجّى ين ثظظدخ أسس ص َٕخ ؛
َْ ُ
اْ ؽٗ ٔب حتُّٕٓ ٔب ظًِ ِب وشٌ قي ْلولو
اْساَ عٍ ٔىٍسس ؛ ٘ش حملخ دلُمخ ؛
ثش٘بين ٔىاصػ عٍ ثشوبد ين وثشح ؛
ثش٘بين وفبٌخ ِب دسخبد ين سِفؼخ ؛
اميبين

ؽدش

اوثثش

ثش٘بين ػطبؤ ٔب

ُِزهب ثثهٍى الككب ؛ لذعٍ هج ين ٌزّح ؛
ثش٘بين ٔؼُ ين رى عىطط ؽبطط ين رىايل ؛
ثبسػ ين ِثً وسعسس ِِّٕخ ثثححهٍ ِِّٕخ ؛
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ْ

عشوب ِس حمّذ ين خب ِششْ رى ٔشايل ؛

خهىٌُى هبشٌ دسس ؛ هي ؽبطط ين ػطُّخ ؛
ثش٘بين اْ رادِ ثَش ٔب ثِش ٔى رى عىطط وظظؤو
هتبوسس ؛ ػطبء ٌُٕبس ا٘ىٌ ا٘ين وثشح ؛
فٍىاد ثثشٌٍ٘ ؽريَطط وشخسس رى دػبء اسس سة
وش طىي ثمبء ؽٗ ين رب سو ِص لُبِخ ؛

*****
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ٓ٣ہّن

رٜق

مللٍ

ہَ

شہنمّ

ہمّشاْ

ٓ٣ہّن

رٜق

مللٍ

ہَ

شہنمّ

ہمّشا

شّبن ت مہّشا اعلٍ ٣ی ُ٧مّن ہَ ٕہّٝن

ٛف سَ ہٌ ہَ اوخَّ اظ سی ٧کَ ضمّه میك
ٚلش خ٠ا کَ م ؼہر ہیك آة اظ ػہّه میك
يًش ٙسَ ْجي مّ آقّ ہَ شہنمّ ہمّشا

و یًر ہل و یّشق ٓ٣ہّن رٜق
و یًر ہل

ٔو

کل

و یّشق ٝن مؤوبیق هٗ کل

ہ ٧اق ضُّه ٝن مللٍ ٣ی٧ا ہٌ ہَ ٓ٣اٝن
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ّ
نیػ الہ ُ٠لّ ّ یّشا عًمنن ػہّه ہَ
امًم لّ ہَ خّمٌ اوش رٜك ُّو یّه ہَ
ٝن ہٌ ٚل ُّ خ٠ا ہَ وسنتٌ رٜق طؼ لّ
رعلت کٍ رْمتٌ میك ہل خّىگَ ٟھبکّشُ
َ سل یـ اوش ٛف ہلگٍ ت مہّشُ طلاشُ
ہل ُگ

َ رنکھّ
راعٌء طؼ لّ کہ یّ ٗ ظروه سَ ہمن
رعلت ٝن اوح ٓ ٣ہَ اوش اوح ٓ ٣شہ یگٍ
اع٠اء رٜك کٍ صلشت شوُّد جیسٌ ہلگٍ
گ٢شِ ہلۓ ضمّه سَ لَ لل نبؼ ٚل اّ یّ
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رعلت کَ رْمیل سَ ٝن ہَ ّؤال می٧ا
ٓ٣ہّن رٜك مّ آقّ م یّ ہَ کل ٍ٠ت مہّشا
رسکل شّمل طؼ ٟ َ١ھّ ٍ٠کہّ ہل اّ یّ
خی
ل
نت ٜہَ ٝن می٧ا
رعلت کَ رْمیل کل
آقّ

کلٞ ٍ٠ہیك ت مہّشا

٣ َ١ی ٧ہل ت مہّشا

کلٞ ٍ٠ہیك ٟھکُّّ

ٓ٣ہّن رٜك مّ

خّه ٣کلٝ ٍ٠ن کہو رِ رعلت کَ رْمیل سَ
آ خّۓ ٘ـض اب ٚل ٝن طلاش ُ٠عیل سَ
َ ٕگّصوگَ ٛف رس ٓ ٣ہل شب لّ مّٝن
کیس
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رن آح ہَ طلسٌ لّ گھر گھر میك شوستٌ ہَ
خّشو طرـ سَ رنکھم آواض آ شہٌ ہَ
ہَ رـق مّلگ٣ي آواض

آ شہٌ ہَ

ٓ٣ہّن رٜك کل ُّ شب عير زع ٧ف طّء ه٣
ُ
ص٠قَ میك ٢تجیق کَ ٔس روش هٗ ًُ ه٣
آل ٢تٌ لّ ّ یّشا

ہَ

ُّو یّه ہمّشا

ٓ٣ہّن رٜك میك ٛف ٓ ٣قرُّن خّه ه٣وٕگّ
ُّ ضُ٠گٍ میك ٣ی ُ٧م٠د و ّ یّء ه٣وٕگّ
ٝن ہَ می ُ٧ػ یّرت ٝن ہٌ ٚل ہَ ٕہّشا
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َ ؼھکّىه ي ٧کل
ق٠مله ٝن مّي رٜك کَ ا ٢ن
َ ٟھر لل
ا٢تٌ يرارٜك مُّگل رامق کل ا ٢ن
اہلل لّ ولٍ ہَ راُّش

ہَ ٝن مللٍ

گَ ٣کي خّہَ کلْ ٍ٠جي سَ ه ِ٣ع٠اوت
ّ
ٓ٣ہّن رٜك کٍ ؽزُ ْجي ٓ ٣شہَ ػ یّّٔ
ي ٣ٓ ٧م٠ا ہل ٣ی٣ٓ ِ٧ہّن رٜك لّ مّٝن
*****
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بصھاف ْ ْ ْْديںْ ْ ْ ْ ْْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیف ْ ْ ْ ْالایْ ْ ْ ْْاْےج
بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ

ليبْ ْ ْانْ ْ ْ ْْچاُسْ ْ ْ ْْاترا ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ
ُ
ديوتْ ْ ْانْ ْ ْ ْگلْ ْ ْ ْھضاراْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ
الکھوْػکصْْرساِْو ْْھً ْْظب ْْرويشْ ٌْْا ْ ْْکصیْٕ

بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ

ٌرصْ ْےنْْبصاكجوْ ْْدیسمْ ْےن ْْكھاں ْيسْىيسمْ
فاٌي ْ ْ ْ ْْبصاكجوْ ْ ْ ْ ْْالكيْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْےنمه ْ ْ ْْدیسمْ

ھً ْْظبْ ْانْ ْْرالصْ ْْاكاْ ْْزایزة ْ ٌْرص ٌْْا ْ ْْکيسمْ
ٌْؿور ْ ْ ْ ًٌْْضْ ْ ْ ْ ْْيضيضْ ْ ْ ْ ْْخاکً ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْاْ ْ ْْپياراْ

بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ

فاٌي ْ ْْػاف ْ ْك ْ ْْػوکة ْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْا ْ ْ ٌْْْاایْ ْ ْ ٌْيالدْ

ٌرصْ ْ ْْاملًضْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْاُسرْ ْ ْْروب ْ ْ ْ ْْجساای ْ ٌْْيالدْ
فاٌي ْْكْٔ ْْادب ْ ٌْْا ْ ْْظب ْ ْ ْھي ْ ْ ْْكدھاایْ ٌْْيالدْ

ٌيالد ْ ْينْ ْْرويش ْْىيئْ ْْظيف ْْاىہسیْ ْانْ ْْدىربْ

بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ
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ھسیةْ ْ ْ ٌْْػزيفاتْ ْ ٌْْوىل ْ ْ ُْْيب ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْْکيسكْ
اهللْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْْجلصبْ ْ ْ ْهللْ ْ ْْھجکي ْ ْےنْ ْ ْْکيسكْ
ا ِؿْ ُْْيبْ ْےنْ ْْکيسك ْ ْْبط ْ ْھيْ ْْمنيْ ْ ْےنْ ْْکيسكْ

ٌيالدْ ْان ْْاْ ْْھسیة ْ ْْديوةْ ْ ْےنْ ْ ْْروبْ ْْجساكيْ
بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ
ظيفْ ْْاىہسی ْان ْْھسیةْ ْْبصھافْْديں ْ ْانْ ْْھسیةْ
ًٌض ْ ْ ْانْ ْ ْْكاھصةْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْروبْ ْ ْ ْْجساایْ ْ ْْھسیةْ

ٌرصْ ْےن ْْجمگاگای ْ ْ ْْمشطْ ْ ْان ْ ْْجمیْ ْ ْْا ْ ْْھسیةْ

ھسایؤ ْ ْ ْ ْ ْ ْْبصاكجوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْكادىو ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْبْاكيْ
بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ

ٌوالان ْْرود ْےھچْھسیة ْْليبْيسْظيفْديںْےنْ
ْظيفْديں ْْےنْ
ِ
بيتْ ُْيبْ ْيس ْْھسیة ْ ْھتيئْ ْْاای ْ ْ ِ
ليب ْھيْْجيارےْْشخيشْديوةْ ْاْظيفْديںْےنْ

ابكايج ْْؾاخبْْبوالْْروشْروشْھتيئْػکصٌْاْ

بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالای ْ ْ ْْاْےجْ
ْ
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کيسم ْْػکصٌْْا ْْفيافةْ ٌْْوكىْ ْےنْ ْْىيئ ْ ْْغْيٍةْ
يصض ْْاىخہاين ْْکيسمْ ٌْْوكى ْےنْ ْ ْْىيئ ْْغْيٍةْ
ٌيالدْ ْين ْ ْ ْْثہاينْ ْ ْ ٌْْوكىْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْْىيئْ ْ ْْغْيٍةْ

اےج ْْمهںی ْ ْھيْ ْْاُھكوں ٌْْوىل ْْچبھاكي ْ ْْدیسمْ
بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلرا ْ ْ ْ ْ ْ ْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ
جيؤ ْ ْ ْْھگْو ْ ْْاےْ ْ ْ ْْاكا ْ ْْجيؤْ ْ ْْھگْو ْ ْ ْْاے ْ ٌْْوىلْ

جو ْْھچوْ ْْمتںیْ ْ ْےھچ ْ ْْديوةْ ْ ْْكصاف ْ ْ ْْاميْ ْ ْْبوالْ
ھً ْْظب ْيسٌْوىل ْْالکھو ْْدرجاتٌْْاْھچوْْاكىلْ

ظيفْْاىہسیِْْوْْھگص ْےنْفصزُسكْےھچْرويشٌْاْ
بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ

محس ْكْْسْاء ْ ْْچپھيْ ٌْْںیْ ْْؾيواتْ ُْْيب ْ ْان ْ ْْاكپصْ
ا ِؿ ْ ْ ْ ْ ْْبخولْ ْ ْ ْْاكپص ْ ْ ْ ْْا ِؿ ْ ْ ْ ْ ْْكيصْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْْاكپصْ

اےج ْْپڑھوںْْھچوں ٌْْںی ْےنْخقْانْدھينْانْاكپصْ
ابكص ْ ِْوْ ْْدؿْ ْْزابف ْ ْےن ْ ْ ْْاُگواؤ ْ ْ ْْھپول ْ ْْھپوالایْ

بصھاف ْ ْ ْْديں ْ ْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْْجرشیفْ ْ ْ ْْالایْ ْ ْ ْْاْےجْ

*****

3383

ٓ٣ہّن ہ٣ ُ٠ی ُ٧م یّ مّن ٕہّٝن ہَ

ٓ٣ہّن ہ٣ ُ٠ی ُ٧م یّ مّن ٕہّٝن ہَ
لُّـ ٣ی ِ٧شّبن لّ ٝن مّشا ضمّٝن ہَ

ٚل رٜق لّ کعنن ہَ ایمّن لّ ق یلو ہَ
ىح ِ٠ہٌ کَ َ ٚؼ ٝن مللٍ ٣ی٧ا خّٝن ہَ
ہَ طلر و ىحّ ٣یً ُ٧قہلش ضمّ َ١میك
خّٛف کٍ ىحّوت لّ اُؾ لصّن ٓ٣اٝن ہَ
َؼامل میك ٞہیك ٣ی٧ا ٓ٣ہّن ہُ٠

ٍُّ٠

َ ٚل ٝن خُّّ ہَ
ٚل ٓ٣ٓ ٣و َُّ ہَ ہمن

3383

اظ ؿع ٧میك آُّ ہَ ٚل ٚلش خ٠ا ّ یک٣
اظ ٚلش سٌ صلشت ٓ ٣ہ ٧اُؾ رٚلاٝن ہَ

آّ یبنن رل میك ہَ ٕصلٓ٣ ٣ی ُ٧مللٍ
َ ہٌ ْجھکل عف رل کَ ٟھمَُّ ہَ
ٔس رنکھن

امًمٌ یمّم عّلف ص٠قَ ٝن ہل کیله ْجي ٓ٣
شّبن طل ٣ی٧ا آعلٍ ان للگل  َ١خُّّ ہَ
آقّ کٍ خىی ٙلّ رم ٟھر ٚل شو ی ٠ہ ٧رم
ٓ٣واٝن ٝن ؿی ٙلّ ہ ٧آه کل رکھًٝن ہَ
*****

3380

ٓ٣ہّن ۂ ُ٠و کٍ ہف م٠د

َ
و یِّی یگ

ٓ٣ہّن ۂ ُ٠و کٍ ہف م٠د

َ
و یِّی یگ

َ
اوش م٠د کٍ لٚ٤له سَ ىحلس کل ىحِّی یگ

ٓ٣ہّن الٜ٠ك مللٍ کٍ م یّ مّن ٓ٣الٍ ہَ
سی٧ت ہَ مًُؾ کٍ صلشت میك كمّلٍ ہَ
َ
اظ مّن کَ مللٍ ٓ ٣ہف خّن ل یِّی یگ

خّصـ ہَ ہ ٧اق ٘غه٣ٓ ٙہّ ٍ٠ضمّ َ١میك
ؼھ
ل
ٓ٣لّت کتٌ ہَ مؤمق کَ ذ٥ا َ١میك
ہف ىح٠يء

مک٣اٝن

ہ٧

َ
وقٔ ْحِّی یگ
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َ ہَ عف ی٠ت سَ
حٗ ُّم دمحم لّ لنن
رُ٠اش ٝن راعٌ لّ ه َ١٣ہَ ٕصی٧ت سَ
ٕصلٓ٣

دمحم ہف

آنکھمه

میك

َ
ٔسِّی یگ

وي خّمع اٚلش کل آُّر طل ٟھر سَ م یّ
اظ شاض کل طؼ خّ َ١راعٌ ُّ امّم ہُ٠
ف
َ
اظ ٘غه ٙعمٌ کل ہف رل سَ لگِّی یگ

ٝن خّمع نیفنه م یّ طلب ؽمّشت ہَ
ُ
کعنن کٍ طرـ شذ ہَ ٌع٧وـ ػ یّرت ہَ
َ
٢یعّم ٝن مٚ٠له ُؾ ہ ٧لىحن و یِّی یگ

3388

ٝن خّمع نیفنه سَ ٓ٣ہّن الٜ٠ك مللٍ َ١
م یّ طلب م یّ خّشُ ٝن علف لّ رشُّ ہَ
َ
طل علف کَ ّ یّسَ ہیك ّ یّظ ا٢تٌ ْجھِّی یگ

ٝن طّہً ُ٧ضحٟ ٠ھٌ مللٍ  ّ َ١یّ ٍ٠ہَ
قّطمٌ امّمله کٍ ُّر اظ میك سمّ ٍ٠ہَ
قّطمٌ خًقٔ

کٍ

ٟھر

ُّر

َ
رَ ّ یگ

َ ہیك
رعلت کَ طل رْمق ہیك ُْ ٠خ ٙکننن
َ وي مّشِ ہیك
رعلِ سَ میك کہ یّ ہله ضہُ ٧ل

وي مّّٓ وي ْج ُ
َ
ھمه کٍ کھملٍ میك سمِّی یگ

3383

ُ
ا لیس  َ١آرم کَ ىح ِ٠سَ م یّ إکّش
ُ
لل آح ٟھٌ عّلف میك اظ طرد کَ ہیك ٌکّشُ
َ
اظ روش کَ آرم کل ہف ىح٠ي ْحِّی یگ

اِ مؤمیل عّلف میك طل رْمق رعلت ہیك
ـی ٣ٓ٩لّ ہَ ٙقفو ٚل ػہـ کٍ صلشت ہَ
اع٠اۓ دمحم

کل

َ
ىح قـ سَ ٟھگِّی یگ

ُّشب می ِ٧مللٍ کل شکھ یّ ٚل م٠ا آُّر
کہ یّ ہَ ہ ٧اق ٓ٤ھک٣ٓ ٣ہّن الٜ٠ك ضُ٠ي ُّر
َ
اظ طلع کَ ٘ؾرِ سَ عّلف کل ہًِی یگ

3383

گ٣رن میك قًري ہَ مللٍ کٍ خىی ٙلّ
اب قک ٣ہمیك ہَ م یّ ىچط ٧لّ ہمیك زش م یّ
َ
ٔس ا٢تٌ ِ قّغ ٙکل ٓ٣ہّن الٜ٠ك آِی یگ

ٓ٣ہّن رٜك مللٍ

کل

و یًر و یّشق

ہل

اوش مؤوبیك ٛف هٗ کل و یًر و یّشق ہل
ُ
َ
اہلل کٍ ٘غه ٙلّ ہف لطػ اٟھِّی یگ
َ
اوش م٠د کٍ لٚ٤له سَ ىحلس کل ىحِّی یگ

*****

3385

ٓ٣ہّ ٍ٠ىلم ہف ہیك َُّ ٔسّه ہمّشا
ٓ٣ہّ ٍ٠ىلم ہف ہیك َُّ ٔسّه ہمّشا
لکھّ ہلا ہَ ہّ ٧م ُّم و ٔسّه ہمّشا
روٚله ػہّه میك شھی ٧آقّ ہَ اوش مللٍ
ٓ٣ہّن رٜك

دمحم

اُ٠اعٌ

مّ ه

ہمّشا

ہف طؼ کَ مّٟي ہیك اوش طؼ مّٟي ہَ ہمّشِ
ہَ م٠د طلاه ّ یّ طلاه مّشا ػہّه ہمّشا
اظ شھنمّ کٍ طّغ ٙخّلص وَ کَ شاي ٓ٣
خل یّ شہبگّ ہ٧

آه ٝن لّشواه ہمّشا

3388

کلٓ ٣کَ آب لّ ہَ مّقٍ ٞہٌ ٚل ي٧وش
ُّؿ ق٠ظ لّ مّلٍ ہَ ُّػ یّه ہمّشا
َ
طل قّہ٧ي میك اٚلش اوش مؽحزات ر نکھ
َ ہَ ٝن ّ یّه ہمّشا
َ ا ٔس
ہ ٧گٝ ٥ن ر نکھ
شوخّ ٍ٠اظ ُ٠ش ٓ ٣ي٧لّش

قّطمٌ ٓ٣

قرُّن اوش ص٠قَ ہَ مّل و خّه ہمّشا
مللٍ کَ رْمیله کٍ ہستٌ و یّ َ١خّطر
ّ یّش ہَ ہنیفو

٣ی٧

و

طلاه ہمّشا

ُ
ٓق ه ٣یمّ٘ ٍ٠غمن ل یـ ٝ َ١ن و یُّّ
ًسؾ ّ یّء سَ مہکّ ٝن ٚلو یّن ہمّشا
*****
*****

3333

ٕصی٧ت سَ حٗ ٣ی٢ ُ٧یلٓ ٣رنکھٌ
ٕصی٧ت سَ حٗ ٣ی٢ ُ٧یلٓ ٣رنکھٌ

فلماََ َ َ َ َتجلَ

کٍ

ٙقسی٧

رنکھٌ

٣ی ِ٧شذ کَ آّ یبنن بز ظ یّ میك
طل رنکھٌ ٚل ا٢تٌ ہٌ ٕصلٓ ٣رنکھٌ
ُ
َ
ج َليَ لّ ٓ٣ري اٟھّ٤یك ٚل کیس
َت َ
ُ
ک
کَ ٗ ؼہی ٧کٍ اظ ٝن ْحرٓ ٣رن ھٌ
دتبّز سَ کلن و ٌکّه میك طل رنکھّ
َ مّشُ ُ٣٠ی ٧رنکھٌ
ت مہّشِ لنن

3333

ہَ ىح ِ٠لّ شذ ٓٔ ٣سّه مّن شهػٙ
امّمٌ ّ یّّٔ

کٍ

ٚلقی٧

رنکھٌ

میلش خبیك أسٌ مْ ٟھٌ ػہّه میك
علٍ کٍ ضقتف ٙمیك ًْسی ٧رنکھٌ
َ رس کل ضُ٠ي هٝ ِ٣ن
اُُ ٠ؾ جنن
ُ
ک
امّشِ میك ان کَ ٝن ُّ٣ی ٧رن ھٌ
دمحم

کل

مبصلغ

اّ یّ

ّ یُّّ

ٚل طلاب س٢تخ ٙکٍ ٘عپی ٧رنکھٌ
علل لّ ٟھً سه ٣م یّ م٠د ٔو میك
ہنیفو ضُّه کٍ ہٌ  ٙكصی ٧رنکھٌ

3333

خ٠ا  َ١ہ٠أّ

کٍ ُ٣٠یّ ٧مؽٌ

ٚل ٔو کٍ وَرت کٍ ِیسی ٧رنکھٌ
مًُؾ ٘ َ١غمن ًط٧ت لّ ؼھی٨ا
ُعّرت کٍ مؤمق کٍ ٚلقی ٧رنکھٌ
ىخٗ کل ٣ی ِ٧شٖط خ یـ وبیك سَ
ع٠و  َ١ػہیف کٍ ضْجی ٧رنکھٌ
ق٠م مّي کَ اوش يْ ٧جف رٜك لّ
ٓ ِ٤اوح ٓ ٣ا٢تٌ  ٙق ٣ٓ٠رنکھٌ
٭٭٭٭٭

3330

َ ہیك
ٕصی٧ت سَ ہف ْجھکل حٗ رنکھن
َ ہیك
ٕصی٧ت سَ ہف ْجھکل حٗ رنکھن
َ ہیك
ضقتف ٙمیك صلشت شب رنکھن
ہ ٧اُؾ رن ہ ٧اُؾ وقٔ ہ ٧آن ہُ ٧ـ
َ ہَ
امّمٌ ٣ی ُ٧مّه ؼخٗ رنکھن
ہَ ؿیف ٢یلت کٍ ْجھکل ّ یّّٔ
َ ہیك
ٝن اُ٠اعٌ ٣ی٧ا ٔشٗ رنکھن
طل ًْس اَمّه ٙہَ ملَُّ طیٗ
َ ہیك
وي ْجي میك م٠ا خىتخٗ رنکھن

3333

٣یُّ ِ٧ؿ رعلت میك ؿی ٙکَ ہف
َ ہیك
م٠ا نیٗ و ٤یق و عیٗ رنکھن
٣ی ِ٧قبض کَ آُّ ٣شان سَ
َ ہیك
َ ىخٗ رنکھن
دحـ ہف ٓ ٣سن
ہ ٧اُؾ رل میك ٣ی ُ٧خىی ٙکَ حٗ لّ
گ
َ ہیك
ٟھً ٟھمَ لـق حٗ رنکھن
ّ
ہَ ل٢ت یمّ ٍ٠کل اظ ُؾر میك ٔس
َ ہیك
َ ہف ٚل صلشت شب رنکھن
ْجھ
*****

3338

ُل یلله لّ ٓ٣اٝن ہَ
ُل یلله لّ ٓ٣اٝن ہَ

گ

گ

لـق میك

لـق میك

طلش آ ٍ٠ہَ خل ٠سَ طل ٜق میك

کجي ؼخٗ طرض میك اوش ْحمـ میك

م٠د طلا ٍ٠ہ ٧اق کٍ ہَ اظ رن میك

ٓ٥م رعلت میك آ َ١ہَ اہـ ارب

اوش اہـ ىخق ا٢تٌ فیـق میك
ُ
ُ
م
ا کٍ م٠د و ّ یّ کٍ ہَ هٗ رھق میك

 ٍ٠ه ًُ ٣ہَ طل

اوش لَ لٍ و یّقٔ ہَ ْجیق میك

ع
ب
ل
ًسبلُ ہل کَ مٌ زاوق ٓ٣

خّ ٔسّ م طل قیق کَ ًسکق میك

ٝن ٚل نیػ الۂ ُ٠و لّ لعـ ہَ طل

ہلا ّ ی٠ا وي ق٠ظ کَ مع٠ن میك

طنتٌ  ،قّطمٌ  ،خ ی٠شُ ٢ ،یلُ

مّن جنتٌ ہَ وي ٚل ہَ هٗ ان میك

ي ٧کَ اوٓ ٣ہَ ُّح ّ یّّٔ لّ

اوش ؿضه ٙلّ ہّش ہَ گ٣رن میك

ي٧ف میك ؽرب میك ؼھّن ه ٣رنکھّ
َ خل ٠میك اوش اع٠اء
ہتچی یگ

ٌع ٧و مّم میك ٣ی٧ظ میك ل ی٠ن میك
ٟ
ُ لج
ی
َ ع٢اب کَ ا ھق میك
ٔس ھسی گ

وؽػ کَ لصـ کٍ سی ٧ہمکل ملٍ

ٔو کَ لطػ سَ سی ٧کٍ سی٩ن میك

هٗ لّ خىیلب طل کَ دمحم ہَ
قّطمٌ سی٧

ہ ف ٚل

ٞ
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کو یّ ٗ ٍ٠ظر ٔو کٍ رس ٓ ٣ہلٍ٠
ہمکل

ُ
م
سات ا کٍ ٚل ہل ٍ٠ہَ م ی٠ن میك

مل یّ ہَ

ٔو کَ خُّ ٠سَ ػہريء شوٓق میك

ٔو دمحم کَ و یًر کٍ قرحٙ

آح عّم ہل ٍ٠يرر اوش ضن میك

ٔو کٍ ٗ ظرت میك ػ ی ٠یمّ ٍ٠کل

روٚله عّلف میك ه ٣رُّ مّمق میك

ّ ی٠گٍ لّ

يزي

*****
*****
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ٞہّش عیش و ؾط٧ت ہَ ي٧اي ٧ػ ی ٠قرٍُّ٠

ٞہّش عیش و ؾط٧ت ہَ ي٧اي ٧ػ ی ٠قرٍُّ٠
ؽروظ مّرمّ ٍ٠لّ ہَ ضٚلش ػ ی ٠قرٍُّ٠

رو عّلف کَ قرنبله میك ًط٧ت لّ اق عّلف ہَ
قلؾ ٓ ٣ػ ی ٠قرُّ ٍ٠ضمیك ٓ ٣ػ ی ٠قرٍُّ٠

طلسٌ کٍ آح رّمٜك سَ ہَ قّٛف عف ىحرم لّ
گلاہٌ آح ر٢تٌ ہَ ٓ٣آ ٣ػ ی٠

قرٍُّ٠

ٟ
ُ
ْ
ی
ؼ
م
ط
ھ
ْحُّّ آح رّبن ت ٜا ـ کل ؼ َ١
ا

وي رّمٜك کل ہلُ ي٧وش کَ ي ٣ٓ ٧ػ ی ٠قرٍُّ٠

3335

ًط٧ت کٍ ٝن رّمٜك ہَ وي رّمٜك ہَ ق یّه ٙکٍ
َ ق یـ ه ٣ه ٣وي سنمگ٣
ه ّ ٣یگ

الہٌ ٣ی٧ي

ػ ی٠

قرٍُّ٠

ّ
خْیله کل رکھّ وي ٚلش شٍُّ٠

ّ
کو رس اٚلاش سَ ہل وي میلش

ػ ی ٠قرٍُّ٠

کير ٔسنن شہل مّٛف کَ اكمِ ٠یس رن ُّقٍ
ٔو رٜك کٍ ہَ رّمٜك کل مفرّش ػ ی ٠قرٍُّ٠
٭٭٭٭٭

3338

ٞہّش ہَ رٜك کَ ظمق میك
ٞہّش ہَ رٜق کَ ظمق میك
طلسٌ ہَ هٗ مؤمیله کَ مق میك
ہَ آح و یًر

مّي رٜك

لّ

ػ یّه ہلا

ٚلش

مّي رٜك

لّ

ہَ خللي رعلت کَ اْجمق میك
ٗ ظر ٝن

گ

لـق ٝن ه٣

نَلک

َ١

کہّ ٔو رٜك کل ہ٧

ہَ ٙقس ق٠سٌ اسٌ ُ٠ن میك
گـ

اوش

عتحن

میك

لَطل َطایت

طیلش

ہل

ہَ گـ سٹھٌ شُؿ اظ گـ ُ٠ن میك

ًشٙ

نَلک

َ١

ؾ َظق َطایت

خ یّػ قرح ٙؼھلؾ شہٌ ہَ
شُّػ قرح ٙمہؾ شہٌ ہَ
َ َ
ہَ ٚل  َ١طلع طل طرـ ٚلن میك

3333

ٝن ُّؿ

رٜق دمحمُ

ٞہّش طؼ اظ میك ي٧م ُ٠ہَ

ہَ

طل سی ٧اظ میك ہَ وي ع٠ن میك
ُ
شذ

ٔو رٜك

ٝن
ل یّ

ه٣

ہ ٧اق  َ١خّن خگ ّ ٣یّشا

ٗ طّشا
وہٌ

ٚلش ٟھر ٤یق میك

ہل  َ١ہیك شصلان ٔو ٝن و ی٠ا
ت مہّشِ اطماش
اِ مّي نیػ الہ ُ٠کَ ّ یّشِ

ہیك مّي نیػ الہُ٠

ہلُ٠ا

اوش خلق میك
شُّػ ُ٠شُ کَ

گلہزاشِ

ٞہّش ہَ ٛف سَ ہ ٧رـق میك
ٔسّن رٜك رن ُ٠ن ہل َُّ
مّي رٜك

َ ت مہیك مّر
ش کھ

اِ ُ٠ش رٜك ي ٧میك اوش علق میك

طؼ

٘عّلٍ
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ٝن ٓ٣ہّن رٜك ٔو کٍ ہَ طل ُّصُ

ُ
اسَ ٚل ي ٧سی٩

شکھیل

ُّشُ

ٝن ہٌ رعّ ہَ ہ ٧اق ىخق میك
ُ
ل
ج
ہَ رعلت ا ؼ کَ طل ٌکّي٧

ٝن ْجف الٜ٠ك ٟھٍّ٠

ہَ ُک یّ الصّل اوش
خ٠ا

َ
َل ْچس

ٝن مللٍ کل

ف َرعن

ػ ی ٠قّرش

میك

وي َل ٟھٌ سوالحًل

َ
ْچس

رعّء ٞہٌ ہَ م٠ا رہق میك
ٟھرا شہَ

م٠شٔو

لّ

رامق

ہ ٧ا شہَ مؤوبیك لّ

گ

لـق

شہَ ع٠و ش ْ ٜاوش ىخق میك
اِ

ُ
راعٌ

اہلل

سو المعّلٍ

ت مہّشُ رس ىحص  َ١رعّ لٍ

ش ہَ وي طلع خّل ہ ٧ضمق میك

اِ

ّ
آ ٍ٠امّه وضٓ٣ي صّحٗ
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ٓ ٣آوِ صّحٗ کٍ هٗ شعّّْ

ٝن ٔو ٓ٣ہّن رٜك سو المیق میك
میك ق٠وُ ُ٠ش رٜك ہله ىحلص

ض طنتٌ

ُّ ل قیك

ہَ رل می٧ا وصػ ٢تجیق میك
٭٭٭٭٭

ہل

ىحلص

3330

ٚلصػ رـق و كمّل مللٍ ّ یّ ّ یّ اُؾ اق ىخق ہَ
ٚلصػ رـق و كمّل مللٍ ّ یّ ّ یّ اُؾ اق ىخق ہَ
َ ہَ ٌضمله  ّ ،یّ ہَ رش ّکز  ّ ،یّ خلق ہَ
٢تٌ ضمیك ہَ ٢ ،ن
ّ یّه ت مہّشا  ّ ،یّء ت مہّشُ  ،صف ٙت مہّشُ  ،ت مہّشُ م٠حٙ

َ
َ
ػہّه ػہّه ہَ ٌکّه ٌکّه ہَ ضُّه ضُّه ہَ رہق رہق ہَ
َ
ت مہّشِ لْ اوش ت مہّشِ رُ٠اه ت مہّشُ ٚل َ١ه٣م لّ ذ٣خّ
ش طّ ش طّ ہَ فیق فیق ہَ ع٠ن ع٠ن ہَ ت مق ت مق ہَ
ت مہّشِ شنگیك ّ یّه لّ ٙقفو ت مہّشُ ٚل َ١ف طّء لّ ٕہري
ضمیك ضمیك ہَ  ،ىحر ىحر ہَ  ،ت ير ت ير ہَ  ،ظمق ظمق ہَ
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سمّه طلسٌ لّ طلسٌ لّ زٕکّ ٌکّه ٌکّه میك گ٣ح شہّ ہَ
کہیك ہَ مّرُ کہیك مگله ہَ کو مّر اق اُؾ يرر و ضن ہَ
ٚل لعـ آقّ َ١نیػ رٜك ہَ ٣ی ِ٧ذ٥ا َ١میك م یّ کمٌ ہَ
کل ٍ٠ہَ ہی٧ا کل ٍ٠ہَ ّ یلف  ،کل ٍ٠ہَ مُّؾ  ،کل ٍ٠شٜق ہَ
ل ظتػ ہَ طیع ُّق ٣ی ُ٧ہَ ٔسنن شنگیك يزاح ٣ی٧ا
ق٠ا ق٠ا ػ ی٠لیٗ کٍ طرد خلؼ ہَ ٚل وي گل ی٠ن ہَ
ٚل ي ٧سَ ُّ ُؾ ہَ ٚلش ُّشُ ع٠و ہَ  َ١مؾ ت مہّشا ُّشُ
ّ یّم شب رْمیله کَ رل میك ت مہّشِ خللِ سَ م یّ خلق ہَ
ہَ ُّق اظ رشغن ٣ی٧ا رامق یمّض رس ٓ٤ٓ ٣ہیك مًُؾ
ٔسبنن آب وصلء ہَ گلُّ خؼیٗ ُّکی٩ي ٣ی٧ا ٜق ہَ

َ
ہَ رؿف الطػ طل ٟھمل مّ ٚل ہَ خّن اق٠ظ و یّل طلنبل
3338

اگ٥ٓ ٣امٔ میك ُّسمیك ہَ ٚل ٟھر ل طّقٔ میك ٔسی٧ن ہَ
خ٠ا ہَ ٚل اوش ؽرع ًص ی ٠مًُک ٙمؤوبیق مّشِ
َ ٚل میك ّ یّىه ٝن اْجمق ہَ
ت ملٝن ؿی ٙلّ کلٚ ٍ٠ل ؼھ
ّ یّء طلاه اخًغ مّي لّ ہَ ه ِ٣کل ٍ٠ق٠ش ُّ ٝن کلٍ٠
ّ
ّما َ١م٠اؽٌء ٔو رٜك ٝن کلِ ٍ٠یفو ٝن کلً ٍ٠ق ہَ
*****
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ُّ رطُّ ٧قٍ شہل اِ ٓ٣ہّن الہُ٠

ُّ رطُّ ٧قٍ شہل اِ ٓ٣ہّن الہُ٠
مللٍ مًه ٙشہل شات رن ہَ رعّء
ہُ
ا ـ الکسّء کَ قبض لّ ٣ی ِ٧يٝ ٧ن ہل مّٝن م٠ا
ہ ٧آه هي ر ْذ ہیك ٣یِ٧

اِی یّء  ،اوظ یّء  ،اول یّء

ف
ل
ک
ع
و
و
ک
َ م٠ا
٢تٌ کٍ شظوبیك  ،وضٌ کٍ بیك  ،امّمٌ بیك ،ہ

آنکھمه سَ آنکھیك مً هٚ ٣ل ہف سَ خىی ٙهِ٣
ٟھر کیله ٝن ػہري ٣ی٧ا مؤوبیك کٍ ٗ ظر
ُ
ل
َ م٠ا
ٝن مّشُ ا فبیك٣ ،ی ُ٧ىچیبیك ٝ ،ن مّشُ قرّبیك ،کہ
میك شہیك

3333

َ ہیك ہف
ٟھ ی٣ ُ١ی ُ٧ؼھّىه میك اطنی یّن سَ ِنٹھ
ؽرػ ہیك خّشُ ش ہَ مللٍ إٓکّ لطػ و ه٣م
ٝن هٗ ٚلاضسیك ٣ ،ی ُ٧ػ یّّٔ  ،مکلن و شاخبیك ش ہَ م٠ا

روش ٓ٣ہٍّ٠
آُّش

ضُ٠ي

ہمکل

میك

ہ٧

روش

ہلَ١

ہ٧

ضمّه ہمکل

ٗ ظر

آ گ یّ

ُّر

آ گ یّ

َ م٠ا
ٝن مّشُ ًضحٝ ، ِ٠ن هٗ ؽمّش٤یك ٝ،ن هٗ  ٙقّقبیك کہ

ىحراب خ ی٠ش کٍ ٝن  ،عّم ٓ٣لّت سَ اُؾ رن
قّطمن اوش ٌصطفٌ

کٍ غْٞ ٧

َ اُؾ رن
٢ن

َ م٠ا
الہٌ ٕع٤٧یك ٝن هٗ ٔسّش٤یكٝ ،ن هٗ ُعّر٤یك کہ

3335

ٔطٙ٧ػ اب ٚل

َ میِ٧
َ ٢ن

َ
ي٧لّش آ ٣ه٣م

ہیك مؤوبیق ننن عی ٧آة کَ مللٍ طلمَ ق٠م
َ م٠ا
ہمّشُ رط٤٧یك  ،ہمّشُ نیبیك ،ہمّشُ خّخبیك کہ

ا٢تٌ ف طّ٤یك ْچش رُ ّ یؿ رامق می٧ا ٓ ٌ٤گ یّ
مکٟ ٣ھر ٟھٌ ٣ی٧ا شي گ یّ

ىح ِ٠كمّلٍ هِ٣
ُ
ُ
َ م٠ا
ٝن امکٍ خ٠وبیك ٝ ،ن امکٍ ِیبیك  ،م٠د کٍ عّر٤یك کہ
*****

3338

ُّضي ٓ ٣ہَ ٔو سَ خؿ میك ٚلو یّن ٢تجیق
ُّضي ٓ ٣ہَ ٔو سَ خؿ میك ٚلو یّن ٢تجیق
اوش ُل ی ٠ہَ ٔو ذ٥آ ٣میك ٔسّن ٢تجیق

َ ہی ك
آقرٜك ص ٠آقرٜك کہن

ضکّا رں

خ یّه

ٓق ضُّن ُّق سَ ٔو کٍ ّ یّن ٢تجیق

ہیك
ٝن می ِ٧مللٍ

ُ
لًم

اہلل

ُّطؽ ٢تجیق اوش ہ ٧امّم

ْجف رٜك صّحٗ ہَ  َ١مؾ ٓ٣كمّن ٢تجیق

او ّ رت
رشو یّن

ُ
وَطٌ کٍ معتٌ ہیك ٔو ْجف الہُ٠
مؤوبیك

اوش

رشو یّن

٢تجیق

ٝن ٓ٣ہّن الہُ٠

3333

سی٧
مّي رٜك

ہیك ٝن ٓ٣ہّن رٜك آقّ

کٍ طله ٙمیك َؼامل

َ
کٍ ہ٠أّ کَ لنن

ہَ ٌکّن ْجف رٜك گلُّ ٌکّن ٢تجیق
ُ
ْجف رٜك آقّ ہیك اظ عّلٍ ق٠ش کَ خّٔسیك
ص٠ف کٍ اظ ؿع ٧میك طل ہَ لسّن ٢تجیق
اب ُ٠هٔ ٙو الہٌ خل ٠قرمّوِ ظہلش
ضُ٠يء ملَُّ

طیٗ

ٚلش

خّن

٢تجیق

َ
ٞہنی ٙو یًر اي٧ـ کٍ ُ٣ٓ٢ي ہل میُ٧
ہله میك اِ ٔو  ،خّق ُّۓ روو یّن ٢تجیق

ُّ الہٌ روو یّن
اوش ہل

ُّٓ٣ر

٢تجیق
ہ٧

خّ

رل مّر

ہل

رْو یّن ٢تجیق

3333

میك كمّل الٜ٠ك  ،ؽمّر الٜ٠ك  ،رسّم الٜ٠ق ٔو
ََ
َ
رشؾ اوش نیػ رشرسّه اوش و یّن ٢تجیق

ْ
َ طل ُّ ص٠ف و  ٙقیك
ہَ وہٌ ػ ی ٠علٍ ىجھ
مّي رٜك

آو یّن

ْجف رٜك

کل

٭٭٭٭٭

آو یّن

٢تجیق

3333

ُّح راشُ ٣یّ٣ٓ ُ٧م ّٓ٣م شہَ
ُّح راشُ ٣یّ٣ٓ ُ٧م ّٓ٣م شہَ
ّ
ٟ
اوش ٢یلت کٍ گّرُ ھٌ ّٓ٣م شہَ
َ ٚل ّٓ٣م ُلؾ
٣ی٧ا ؽرع ٝن ِنٹھ
ٟ
ٝن وصّّٔ کٍ ٞہخ ٙھٌ ّٓ٣م شہَ
َ ّٓ٣م ُلؾ
ٝن خبیك ٚلش سَ كمک
ٝن امّه ٙکٍ مّہٌ ٟھٌ ّٓ٣م شہَ
٣ی٧ا ىح٠ي رعّى

لّ ّٓ٣م شہَ

قّطمن کٍ ِ قّغٟ ٙھٌ ّٓ٣م شہَ

3330

٣ی ُ٧آنکھمه میك خللي رسیق شہَ
اوش رسیق لّ مّٛف ٟھٌ ّٓ٣م شہَ
َ میك نیػ رٜك ّٓ٣م شہَ
٣ی ِ٧لہچ

اوش طیّت

کٍ ًص یٟ ٠ھٌ ّٓ٣م شہَ

ٚل شہَ ٟھّث ُّث سَ ّٓ٣م ُلؾ
ٝن رعّٚل کٍ مُّّت ّٓ٣م شہَ
ٚل امّم کَ مّ َ١میك ّٓ٣م شہَ
مؤوبیك ٣ی ِ٧مّ َ١میك ّٓ٣م شہَ

3333

ّٓ٣م ّٓ٣م شہَ ٚل ٚ ،ل ّٓ٣م شہَ
ٝن رعّء ٓ٥ر شب ّٓ٣م ّٓ٣م شہَ
َ
ٟ
ٚ
٣ی ُ٧عخ ٙکٍ شو ؼ ھٌ ّٓ٣م شہَ
عّقی ٙکٍ ٝن رولٔ ٟھٌ ّٓ٣م شہَ
اوش ٝن ٚلش لّ ؿیمن ٟھٌ ّٓ٣م شہَ
مؤوبیق کَ ٚل رشو یّن ّٓ٣م شہَ
شب سَ ٣ی ُ٧ض قّظٟ ٙھٌ ّٓ٣م شہَ
شب کٍ آنکھمه میك ٚل ہٌ ٚل ّٓ٣م شہَ

3338

ُّقر ٝن ٗ ظر آقّ ٟھٌ ّٓ٣م شہَ
رس سَ روٚله ػہّه میك وي ّٓ٣م شہَ
ُ
طو اوش اُکٍ غی٧ت ه٣ام کَ مّٟي
٣یٝ ِ٧ن صللات ٟھٌ ّٓ٣م شہَ
*****
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َ اہلل
ْجھ

َ ہّٟھم سَ
٘عّلٍ  ّ َ١یُّّ ا ٢ن

َ اہلل
ْجھ

َ ہّٟھم سَ
٘عّلٍ  ّ َ١یُّّ ا ٢ن

َ ہّٟھم سَ
َ ؽرع ِٓ ٣نٹھُّّ ا ٢ن
اوش رعلت کَ ْجھ
مع ّ
لصُّـ ٣ی ِ٧اہلل عف  َ١ہٌ قرآه میك
َ ہّٟھم سَ
شّمل ؽر ٍ٠کل ٔس لکھُّّ ا ٢ن
علٍ اليرٕضٌ  َ١طلر م یّٚل العلف میك ٣یُ٧
َ ہّٟھم سَ
ّ یّ کٍ سه ٣و م٠ح ٙکٍ یمُّّ ا ٢ن
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امّم الـع ُّّ َ١ ٧ی ٠و الہّم سَ

اہلل

کَ

َ ہّٟھم سَ
ض قّٚؼ اوش رقّٚؼ کل ّ یُّّ ا ٢ن
ُ
َ ْجف الہ َ١ ُ٠ا٢تٌ مّلل اوش رمّلله سَ
ْجھ
َ ہّٟھم سَ
ہمّشِ رشو یّه م یّ طلب ىحُّّ ا ٢ن
ُ
َ ٓ٣
َ ملَُّ نیػ الٜ٠ك  َ١اہلل کَ ش سن
ْجھ

َ ہّٟھم سَ
ہ ٧اُؾ شق یّش میك علف کٍ خًُّ ا ٢ن
َ ْخِ ٣ٓ ٙنٹھّه ٣نیػ رٜك  َ١طلػ کلٓ ٣سَ
ْجھ
َ ہّٟھم سَ
ّ یَّ ٟھر کَ کلٓ ٣لّ ًُُّ ا ٢ن
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ٝن رنکھّ أسّ مّٛف کل ٍ٠ضمّه میك کل ٍ٠قرسنن َ١
َ ہّٟھم سَ
رسیق کٍ سه ٣میك ٚل َ١ه٣اُّ ا ٢ن

َ ٝن ا٢بہّء عف کٍ
رسیق ىح ِ٠میك س ْ ٞہل گن

ُ
ٟ
َ ہّ ھم سَ
ٌصنیٝ ٙن ٚل  َ١شوه ٣شَُّ ا ٢ن
ٝن آح ؽرظ نطٗ رٜك لّ ہَ ٣ی ُ٧آنکھیك ٟھٌ شو ٍ٠ہَ
َ ہّٟھم سَ
ہمّشِ رل میك ٚل  َ١عف ٓ٤ھُّّ ا ٢ن
ٚل نطٗ الٜ٠ق مّ سی٣ ٧ی ٧ہَ ٚل  َ١ؽرّا کَ
َ ہّٟھم سَ
ہمیك ہٌ ػیق ُست ٌّ ہَ و یُّّ ا ٢ن

3338

امّه ٙکٍ وي مؾرب سَ ظہلش ہلُّ ٝن َضم ہَ
ُ
َ ہّٟھم سَ
َ مہ ُ٠کل اٟھُّّ ا ٢ن
خ٠ا  َ١جیس
َ عًمل ہف
٣ی ِ٧ہّٟھمه ٝن طیٗ لّ ظہلش ر نکھ
َ ہّٟھم سَ
خ٠ا ٚلشُ ه ِ٣میُ ُ٧و یُّّ ا ٢ن
ّ
َ شب کٍ طلل و ىلت سَ
ِقبنن لّ ٚل قن طّه ّ یک
َ ہّٟھم سَ
ہ ٧اق رْمق کل رشُّ میك زٚلُّ ا ٢ن

٣ی ُ٧عير يٙ٧ػ ہلوِ رشاض ٔس ٚلم ىچطُ ٧ؾ
َ ہّٟھم سَ
َ اہلل  َ١آنکھمه میك سمُّّ ا ٢ن
ْجھ
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ٔسّن قّطوبیق کل ٚل َ١خؿ میك ُل ی ٠ه ٣کَ
َ ہّٟھم سَ
رس ٠میك رْمیل ه کل طلب خًُّ ا ٢ن
 ٙقّ کل می ِ٧مللٍ کٍ ٚل لمتٌ ه ٣ػہّه ُؾ کو
َ ہّٟھم سَ
ظمک یّ شي ٝن ّمشح اِ خ٠اُّ ا ٢ن
٘غف رُ خل ٠کٍ ٚل  َ١عًمله کل اِ ملَُّ
َ ہّٟھم سَ
َ ٚل ٘ َ١غف کہ یّ شکھُّّ ا ٢ن
رس
اِ ُّقر مک ٣ه٣ٓ ٣ہّن رٜك آقّء اه٣م لّ
َ ہّٟھم سَ
َ ٓ ٣لگُّّ ا ٢ن
َ ؿیّ ٙکَ ش سن
ْجھ
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٣ی ِ٧مّ َ١کٍ ٟھ ی١ق میك شہله میك اِ می ِ٧مللٍ
َ ہّٟھم سَ
َ ٚل ْ َ١حُّّ ا ٢ن
ػہیف سَ ىجھ
َ خّشج کل
امی ٧المؤوبیك مللٍ علٍ  َ١جیس
َ ہّٟھم سَ
لعیك کٍ آك سَ آ ه ٣ؼھمصاُّ ا ٢ن
٢تٌ اوش آل ٝن صللات ٓ ٌ٤کَ شب ٘عّلٍ َ١
َ ہّٟھم سَ
َ رعلت لّ شاخّ طلر ّ یُّّ ا ٢ن
ْجھ
*****
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ْجي ٝن اِ ٓ٣ہّن ہ ُ٠خّن ق٠اء ہل
ْجي ٝن اِ ٓ٣ہّن ہ ُ٠خّن ق٠اء ہل
اِ می ِ٧ي٧راش ٣ی ُ٧طمل  ٙقّء ہل
ضُ٠ي ُّر

ضُ٠ي ُّر ضُ٠ي ُّر ضُ٠ي ُّر

٣ی ُ٧مّن امّمٌ ٝن ص٠قَ ٝ ،ن سات ہمّمٌ ٝن ص٠قَ
ْجي ٝن ٚل قرُّن م٠ا اشػ و سمّء ہل اِ می ِ٧ي٧راش
گ
٢
م
ہ
ت
ل
ٗ
ج
ج
َ  ،ہَ ظر طیٗ امّم کٍ ْ ي ٝن
ـق جیق ْ ي سَ ک
وشر ضُّه کیله ٝن ٣ی ُ٧م٠د و ّ یّ ہل اِ می ِ٧ي٧راش
ٝن و یّب شہَ ٣ی٧ا ُّقٍ  ،کو ٣ی ُ٧خ٠ه ٙمیك شہلِ طلالٍ
يٝ ٧ن ٣ی ِ٧مّّبن شكمّن م٠ا ہل اِ می ِ٧ي٧راش
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خل ٠ہل ٣ی٧ا رُ٠اش آقّ  ،ہل ق٠میلسٌ ٕصیٗ اِ مللٍ
ٔو کَ وو یلو سَ ہٌ ٚلشُ ٝن رعّ ہل اِ می ِ٧ي٧راش
ؿیمنن ٚلش میك ٚل ٔسّ لَ ،اِ می ِ٧معیلر رل میك سمّ لَ
ہّٟي میك رامق ٝن ٣ی٧ا صت ٞو ًسّء ہل اِ می ِ٧ي٧راش
َ قک ٣م٠ا مؤوبیك کٍ
ؼھمص کَ فیق و شاح ٙػہّه کٍ ہَ ْجھ
َ ٝن ارسّٝن ٣ی ِ٧مک ٣اراء ہل اِ می ِ٧ي٧راش
کیس
ػ ی ٠ہَ ٣ی٧ا کمی ٧كمّلٍ ہل ٗ ظر ِ هف ٙکٍ اظ ٝن ت مہّشُ
کی ٩خىی ٙلّ ٣ی ُ٧امکل ف طّء ہل اِ می ِ٧ي٧راش
*****
*****
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َ ہیك
َ حٗ ٔو ْحر و ٓ ٣رنکھن
ْجھ
َ ہیك
َ حٗ ٔو ْحر و ٓ ٣رنکھن
ْجھ

َ ہیك
ٝن ىجمٌ ٗ ظر سَ ٔط ٧رنکھن

َ
َ ہیك ْجھ
ٕصی٧ت سَ حٗ رنکھن

َ ہیك
رنکھن

ٝن قّلْ میك ق٠سٌ شنَش

مللٍ دمحم
َ رُکي ه ٣اِ ٕہّ نیػ رٜك
ْجھ

ّ
امّم ال٥مّه ًسیفر

اِ ًْس ہ٠أّ ٣یٚ ِ٧لش سَ

ّ
َ ہیك
میلش ٝن ًْس و يير رنکھن

٣ی ُ٧ػ یُّّت کَ

َ ہیك
اِ ُّّْ خ ی٠ش گلہ ٧رنکھن

ہَ قّطمٌ اُ٠اعٌ طلہ ٧اظ میك

َ ہیك
َ ؽرع ٓ ٣خللي گ ٣رنکھن
ْجھ

ضمیق و سمّ ي٧ف و ؽرب میك ہَ ٚل

َ ہیك
ٚل ہٌ ہَ ٚل ہٌ ہَ خ٠ھر رنکھن
ُ
ک
ن
ٞ
َ ہیك
ا ہیك خل ٠لّ ہف ىحر ر ھن

ْو ی٠ش سَ

علٍ

دمحم
ُ
ج
َ ہف
اسٌ خل ٠کَ ىحرت لّ ْ ھ

َ ہیك
ضقتف ٙمیك خل ُ٠ت ير رنکھن

مّ٠بن ہَ علف لّ طیٗ امّم

َ ہیك
َ اظ مّ٠بن لّ رش رنکھن
ْجھ

کَ ؼھمَن میك

َ ہیك
رنکھن

ٝن رعلت طیّت
امّمٌ

تفلَّ

قّطمن

رصبیق

َ ہیك
رنکھن

َ ہیك
میك حٗ رنکھن

َ و یـ سی٧
ْجھ

٣ی٧

َ ہیك
ٚل ـی٧ت میك ا٢تٌ قک ٣رنکھن
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خىی ٙو اِ قّف

کٍ مّن میك

٣ی ِ٧يٝ ٧ن ُّح ّ یّّٔ ہَ رس میك

ض
َ ہیك
َ ہف قتفٌ ُ٠ش رنکھن
ْجھ
َُ
ٔ
َ ہیك
رم ّ ػ ق٠ظ کَ رشش رنکھن

ٙ
ی
ط
ك
مًُؾ ؼھگ َ١٤ہیك ـ میك حٗ

٣ی ُ٧والہّٝن ش ظر

ہَ کہ یّ کل ٍ٠علف َۓ طل آرم

ّ
َ ہیك
وي اظ مّي میك م٠ذ ٣رنکھن

ہَ کہ یّ کلٟ ٍ٠ھٌ ٢تٌ کٍ ػ یّرت

َ ہیك
وي اظ ٔو میك مّم و ىحر رنکھن

ہَ کہ یّ کلٟ ٍ٠ھٌ علٍ کٍ ىحّغٙ
ہَ کہ یّ کل ٍ٠مّن و ّممٔ میك اُکل
کہّ هٗ مًُؾ ٔ َ١و کٍ ّ یّ ہف

َ
ْجھ

ػ ی٠

خّکٍ

یمٍّ٠

ہنیفو

ہیك

ّ
َ ہیك
ٝن ٔو میك وي ہٌ ه ٣و قر رنکھن
َ
ک
ن
َ ہیك
رعّٚل میك طّ لع ضٓ ٣ر ھن
ٙفرع ٜٓ٣ك ًس ی ظر
م
كصـ

هٗ سی ٧میك اظ سمّۓ ہ٠ا ٓ٣

َ
رنکھن

يير مّ

َ
رنکھن

ہیك

َ ہیك
دمحم ٔط ٧رنکھن

َ ہیك
خ٠ا کٍ ػ یّرت لّ گھر رنکھن

*****
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ْجي مّ ّ ی٠ا ہل کہّه اُؾ ہ٩اشوه کَ ٢تٝ
ْجي مّ ّ ی٠ا ہل کہّه اُؾ ہ٩اشوه کَ ٢تٝ

طلع پَوا

گ

لـق وخ٠ت کَ ہ٩اشوه کَ ٢تٝ

ىح قـ رٜق کل  َ١و یـ نبلاشا

ٚل َ ١

کیله کو  َ١و یـ ہَ ٚل طؼ کَ نبلاشوه کَ ٢تٝ
طیع ٣ی ُ٧طل و یّه ہَ ّم ل طّقٔ ٔس ہَ
آم کٍ طلع يزي گٍ ٔس ہَ یمّشوه کَ ٢تٝ
َ أسّ
طؼ ٘عّلٍ  َ١م یّ ہَ ْجھ

ف ّطال

طل ٚل ُُّّ ہَ م قّص ٠کل امّشوه کَ ٢تٝ
طّہ٧ا گ٣غن ٞہیك فحر ه ِ٣ہَ ٚل ولَ
فحر ه ُّ٣ہَ ٣ی٧ا فحر فحّشوه کَ ٢تٝ
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شوض و هٗ آب ہ٠أّ لّ ه ِ٣ہَ ٚل شواه
ُّ ٓ٣اوت شہَ اٙقس کَ م یّشوه کَ ٢تٝ
كؿف

اہلل

کٍ گْ ٣جي سَ ٝن آ ُّ اشمّر

َ ٝن ہف ل یـ و ٞہّشوه کَ ٢تٝ
قرف ه ٣شکن
اہـ رٜك آة کَ ال طّـ سَ ہیك ْحر شواه
طل ہیك اخ یّش وي ہیك آة کَ ُّشوه کَ ٢تٝ
َ طؼ ٝن ٓ٣آ ٣مّشِ
َ لگ
اہـ رٜك خلن
َ ہیك ن طّشوه کَ ٢تٝ
طله سی ٧ره ٙمیك خلن
ُ ٠خّلؼ سَ ٚل اق خُّ ّ ٠یّ ہَ أسّ
رس سَ ہَ ٚلش معّلف کَ رُّشوه کَ ٢تٝ
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َ ہل آة ضمّ َ١کَ ملنمّه زع٧ت
ا ٔس
َ ہل م كص ٠رل گ٣غن ہل مّشوه کَ ٢تٝ
لنن
ہّه نیط ٧ہل ٣ی ُ٧طلٍ٠ء  َ١خ ٠لّ سمّش
ٚلُٜ٠ك ٓ٣مّت کٍ گ ٣آوِ سمّشوه کَ ٢تٝ

َشيَز

عّلف کل

ٕکّ ُؾ ہل ٘ؿؾؽ

ّ ی٠ا

ْجي مّ گ ٣رـق ہل رّ یّ کَ ٕگّشوه کَ ٢تٝ
طل خًوت کو ٣یُّ ُ٧ت میك ُّ َ١ہیك ہف
َ
مْ وي ملطلر ہَ طّٙػ کَ اُّشوه کَ ٢تٝ
کیله ىحّم ٠کَ ٣ی ِ٧گـ ٝن ہل خ ی٠اه ہ ٧آه
ُّشہّ ہَ ٚل ٌکّشم کٍ ٞہّشوه کَ ٢تٝ
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م یّ ه٣وه وصػ ت مہّشا اِ ٔو عّلٍ م قّم
ٛف ٚل ہل آل دمحم کَ ّ یّشوه کَ ٢تٝ
مہر ہل آة رُّّٔ کَ و یّشوه کَ ٢تٝ
سیُّ َ١ ٧ق ہل شٌّت کَ کجھّشوه کَ ٢تٝ
ّمضع خّن طل ہَ ٣ی ِ٧ؿضٗ ٢تٝ

َنذ نْذ

مْ ہَ وي آ ٔش روضذ کَ ي٧اشوه کَ ٢تٝ
اِ ٙفٌ اٜق ٙفٌ اٜق ٙفٌ اٜق ٙفٌ
ُ
ْحًى الـع ٧ہل ٛف ضہُ ٠عّشوه کَ ٢تٝ

َپو َض رن

علف ٝن اِ قّشظ و ی٠ان عللم

َ َکي ّماشوه کَ ٢تٝ
ٔو ّماشُ ہَ ْجھ
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خّه ّ یّشُ ٢تٌ آرم کٍ ٟھً ہل م یّ ـی٩
حٗ مًُؾ ہل ٣ی ِ٧خّن ّ یّشوه کَ ٢تٝ
طل ٣ی٧ا طمش ہَ وي مْ ہَ مًطنیله میك
طل ٣ی٧ا

ضوش ہَ وي مْ ہَ َتطاروں

کَ ٢تٝ

ہَ ونبع آة لّ ہٕ ٧ہر لط یل ٙأسّ
طل ٝن ىحصلش ہل رقی ٧کَ زصّشوه کَ ٢تٝ
گ٣ ٣ی ِ٧قبض لّ ام٠ار ٝن ہلُّ ٚل کہّه
وفرا ٌُّ َ١کّه اہـ ٔسّشوه کَ

٢تٝ

خلؼ میك ہیك ٣ی ِ٧ارسّن و ىحّ کٍ ُّ٤یك
ُ
ل
س
َ
ہَ شواح ان لّ ہٌ ا َ ن کَ ٓ٥اشوه کَ ٢تٝ
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مّي و و یّشي ٣ی ُ٧سه٣ٓ ٣آ ٣مْ ہَ
طلا ہَ ُّ٣ی٣ ٧ی ُ٧مْ ہَ و یّشوه کَ ٢تٝ
کل ٍ٠ؼخٗ ضوش لّ ہَ سہق ٝن ٣ی٧ا

َٔ ّناد

طل ہ ٧اق علف کل ه ُّ٣ہَ ٌکّشوه کَ ٢تٝ

ہَ قراواٍ٠ء شظه٣ ٙیٞ ُ٧ہّه ُؾ کَ صعّش
َ ہیك ہل خّوٜك م یّشوه کَ ٢تٝ
ٚله شخّ ش کھن
ہَ ٣ی ُ٧وصع

وتق ّس

کل وي مّن ُ٠شت

ـی٧ت اُ٠وض طل ہَ اہـ وقّشوه کَ ٢تٝ
ي ٧اق٠ظ ٝن

٣یُّ ِ٧کو هٜ٣ك خلؼ ّ یّش

ُ
َ رش ہلۓ ملطلر ْحّشوه کَ ٢تٝ
اظ ل ن ن
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ٝن نیٗ ٣یً ُ٧سّعٌ کَ ٔسّن اقًق
آح شهػ ٙہَ ػ یّه رٜك کَ و یّشوه کَ ٢تٝ

شمؾ گلطاۓ

ظمق ہلوِ وہیك مّي ضمق

گ ٣گُّ ِ٣ىه ٣ی٧ا ٟھمل سَ خّشوه کَ ٢تٝ
٣ی ِ٧ال قّؽ

طلاہ ٧سَ ضُّري ٓ٣

ہی ك

٣ی ِ٧اخًف کل ْچسیق ہَ ُّشوه کَ ٢تٝ

ہَ َص ٌَن ْذ

آة لّ ہ ٧لصـ میك أسّ مّٚؼ

ع قـ شب شہتٌ ہَ ٔس امکٍ ػ یّشوه کَ ٢تٝ
ُّ ٍ٠خّ ٍ٠ہَ ٣ی ُ٧سات و یّشق اُ٠ش
طل ي٧اٖط ہیك رعّٚله کَ خ یّشوه کَ ٢تٝ

3330

آُ٠اشُ طل ملٍ

ؿت

سَ ٣ی ُ٧گلہ ٧کل

َ ہّشوه کَ ٢تٝ
ضّْ رّ یّ ہَ وي اظ وا َ ط
٣ی ِ٧آ َ١لّ ٞہّه وغن ٞہٌ ہَ کو ٙومظ
اش ٙقّء ُّوٜك طل ہیك رؿف کٍ کھّشوه کَ ٢تٝ
َ َ
ہَ ٣ی٧ا ره ٙضش اكسّه طله وي آُّ ٣شاه
ُ
ہٌ ٧کّه ٓ٣سَ ہَ و ي ُّکو اخّصوه کَ ٢تٝ
َ
ان رٚله ُّشع ْچظش کَ  ٙقّطر کَ لنن
ؽرف ہیك طلشر و لًه سیف و پٖاروں کَ ٢تٝ
شوض و هٗ ہَ ٝن رعّ ٣ی ُ٧اِ طؼ کَ راعٌ
ًستچی یّه ہل ٣ی ِ٧ذ٣ظ گ٢اشوه کَ ٢تٝ
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طلب مّ

َ ولَ ْجي جیسّ
علش م یّ ہمن

ُُّّ

کل ٍ٠لّشٓ٣آشوه کَ ٢تٝ

َ
ہمن

ٝن

ٝن طل ہَ ػ ی ٠علٍ مّي لّ ہ ٧رم ہم٠م
ہَ ٝن او ی ٠کَ ہل اُؾ ہ٩اشوه کَ ٢تٝ

٭٭٭٭٭

3338

َ ہی ك ْ
ْجي سَ ہف رل لگِّ َ١نٹھ

َ ہ یك
ْجي سَ ہف رل لگِّ َ١نٹھ
َ
وس کٍ طّقٔ ہ یّ َ١رش سَ ٣یِ٧

َ ہی ك
رُکي لَ کلن آِ َ١نٹھ

٣ی ُ٧رعلت کَ ُّؿ میك مللٍ

٘
َ ہی ك
غوبیك مّشُ ُِّ َ١نٹھ

طیٗ الـع٣ ٧ی٣ٓ ِ٧رِ سَ

َ ہ یك
اّ یّ خللي رکھِّ َ١نٹھ

ملّمظ عیؾمُ سَ ضُّري ٓ٣

َ ہی ك
ا٢تٌ مُّّت ُِّ َ١نٹھ

ؽرع

ٓ٣

َ ہی ك
ؾؾؽ لّ سوف کھِّ َ١نٹھ

قّطمٌ ملنمّه ٝن

اّ یّ م ؼہر ّ یَّ١

َ
ِنٹھ

ہ یك

ٕہّ طیٗ  َ١ا٢تٌ ه٣سٌ ٓ٣

َ ہی ك
مّن سَ طلر ٢ٹھِّ َ١نٹھ

اسٌ مللٍ کٍ ُّق زع٧ت میك

َ ہیك
ہف ٚل ىح٠ي ْحِّ َ١نٹھ

ٌص قـ

ملؾ سی٧ت

َ ہی ك
َ وال ٠کٍ خِّ َ١نٹھ
ا ٢ن

جی یّ ضٚلش ہیك کـ لصُّـ لّ
کٍ

َ ہی ك
هٗ لّ هٗ ٝن ىحِّ َ١نٹھ
ُ
َ ہی ك
ٓ٥ر شب ہّٟي اٟھِّ َ١نٹھ

ق٠م یمّٚ ٍ٠ل

َ ہی ك
آُکي لّ قرع ْجھِّ َ١نٹھ

ٝن دمحم

طمل ہل

ٔط٧

عير

ٔو کَ ضٓ٣

مّي

لَ
َؼا م

*****
*****
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جرشیف ْ ٌْْوىل ْ ْْالكےیئ
جرشیف ْ ٌْْوىل ْ ْْالكےیئْ ْ

ْ

ليْب ْينْْػاںٌْْا ْْاكےیئْ

اكساـْ ْ ْ ْ ْ ْْلاھصةْ ْ ْ ْْحيےْ ْ

اُھكوںْانْفصشْچبھاكےیئْ

ْجحابْ ْ ْ ْ ّْْبويْ ْ
اے ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ

پصدْٔ ْ ْ ْ ْْذرا ْ ْ ْ ْ ْْاھٹاكۓیْ

ےن ْ ْْپْجنت ْ ْْاهطار ْ ْ ْْانْ ْ

اِوار ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْ ِدھكاكۓیْ

ليب ْْدياة ْ ْْاىعرتْ ْْينْ ْ
ھچوْٖوهبوْْبصھافْديَْ ْ

ػاانتْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ِدھكاكۓیْ

اُھكو ٌْْاْ ْْبطْ ْْامسكۓیْ

ٌوکبْ ْ ْ ْْاٌايْ ْ ْْدیھكواْ ْ

اٌالک ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْْبْالكۓیْ

فاٌيْ ْ ْ ْ ْ ْْاداب ْ ْ ْ ْ ْْيسْ ْ

ایوافْ ْ ْ ْ ْظييفْ ْ ْ ْ ْْاكۓیْ
ِ

ایواف ْ ْظييف ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْاْفقْ ْ
ِْ

حصخيبْ ْ ْان ْ ِْْغٌلتْ ْْےنْ ْ

جاًٌة ْ ْْكاال ْ ْےن ْ ْ ْ ِهوْ ْ

جاًٌة ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْ ِْيملْ ْ ْْينْ ْ

اجنًْ ْ ْ ْيس ْ ْْجمگاگكۓیْ

بيبو ْ ْ ْ ْْھتيئْ ْ ْ ْْظْاؤۓیْ
ىمفْ ْ ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْ ْْكظاكۓیْ
اهنارْ ْ ْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْهباكۓیْ
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اْ ْْيمل ْ ْ ْانْ ْ ْْلالبْ ْْےنْ ْ

درجات ْ ٌْْاْ ْْچڑھاكۓیْ

الھكو ًًِْْْ ْےھچ ْْػأْْينْ ْ
مكْ ْےھچْ ْْاگص ْْاْ ْْھكاؿ ْْينْ ْ

لاكة ْ ْ ُْْھتيْ ْ ْ ْ ِگْاكۓیْ

جويت ْ ْْنصي ْ ْْهپْاكْۓیْ

اْ ْ ْْظيامیںْ ْ ْْيرصْ ْ ْ ْْينْ ْ

جاِو ٌْْاْ ْْخبْ ْْامسكۓیْ

منيةْ ْْبين ْْفيافةْْنصيْ ْ

جسساؤ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْجباكۓیْ

چيو ْ ْ ْمیاينْ ْ ْ ْ ْػأْ ْ ْْپصْ ْ

ٌِسخةْ ْ ْان ْ ْْدر ْ ْْىٹاكۓیْ

*****

3335

٘عّلٍ

شانز

م یّ

ک ہ یّ

٘عّلٍ

شانز

م یّ

ک ہ یّ

ُ
م
ا کٍ

ُ
امکٍ

کیٍ٠ُّ٧

م یّ

کیٍ٠ُّ٧

م یّ

کو رس ٘ َ١ـض ّ ی٠وه کل رُّ شّبن خ٠ا ٍ٠لّ

ٝن رؿف ي٧مو مّ لّ ؾؾؽ ٝ ،ن ره ٙخ یّ ٍ٠لّ
َ ہَ ش ْ ٜرشُّ کٍ خ٠ا ٍ٠لّ
میك ن ظري ہله ىجھ

َگٍ کہّه ُؾ وہف روصٕگّ
کہّه ُؾ ع قـ ٞہتچ
ٔس آ گَ ّ ی ٠شسنن ہَ گ٢ش م یّ ہَ شمّ ٍ٠لّ
ُ
اب امکٍ م٠د ه ُّ٣ہله

ؿ
ر سے رعلت کٍ وستٌ میك

خ٠اوُ ٠رو عّلف سَ ہَ

شّبن

ُّخ٠ا ٍ٠لّ

3338

وي

اَؾ ربَ

مّي ْجف الٜ٠ك امّم ؿع ٧لّ ُّّْ

ضقتف ٙمیك ہَ آِبنن خ یّه میك طؼ

تيایئ

لّ

ُ
ف طّء ٚل ہف ٝن ه ُّ٣ہَ ہف اٌکّ مک ٣ه َ١٣ہیك
َ عہ٠ي ہَ مّہٌ لّ ہمیك شّبن گ٠ا ٍ٠لّ
ْجھ

خ٠ا خّلص ه ِ٣ہمکل اطّغ ٙمیك ٣ی ُ٧ہ٧رم

و
٘
ی
ق
َ
َ
ل
ْ ْ

آِبنن ہل خّوِ

بر َیت

کٍ ص قّ ٍ٠لّ

ٚل مع٠ن ہَ ىحّم ٠لّ ذّ٥بن ہَ ىحّٓق لّ
َ میك خ٠ا ٍ٠لّ
َ کَ ِقنن
ٟھرا ہَ علف ننن

ٔو ٓ٣ہّن الٜ٠ك

3383

ٓ٣آ ٣طلب رص یّه ہَ ٝن ٢تحّ ہَ ٝن اوْحّ ہَ
ت مہّشِ ق ٠و قّهٝ ٣ٓ ٙن خّمو ُّشمّ ٍ٠لّ

ٔسّن ىح٠ي ہَ ئَ ٣ٓ ٧سّن

ؾك ّ رت

شوٓق

َ رعلُ رش ٝن ٣ی ِ٧ؿبہو مّ ٍ٠لّ
ہَ ي ٧میك رسک

ْؽ
ٌ
گّ ہَ ؽرػ و طمل آ ه ِ٤ٓ ٣ہیك ق کَ اُ٠ش

ل

گھرِ ہیك اظ ونلّت میك ٚل مّلؾ ہَ شہّ ٍ٠لّ
عًح ٙقس کٍ راشو ٣ی٥ٓ ِ٧رُؾ لّمـ ہَ
َّ
ع
ی
ر
نیله
ىجلح ؿف خّکٍ ہَ

کٍ روا ٍ٠لّ

3383

ٚل واوػ ہَ ضقتف ٙلّ

و َع ّسرف

کنن ھستٌ لّ

َ میك ہَ اٌکّن عّلف کٍ سمّ ٍ٠لّ
٣ی ِ٧ننن

َ ہیك
َ ہیك کو رس سَ کلي ر ٢ن
٣ی ِ٧ارسّن ا ٔس
می ُ٧خ٠ه ٙکٍ م یّ گنتٌ وي ُؾ راٝن ہَ شا ٍ٠لّ

 ٙقّء ہل عير کل ٣یُ٧

گ٣ي مّلٍ

ہنیفو ہل

ٓ ِ٤شسنن میك طل ع ق٠ي ّم ہل ًعکـ وسّ ٍ٠لّ
َ هٗ ُّر ہَ اب ُؾ وي اُ٠اض ىخق شاٍ٠
ىجھ
وہٌ ّ ی ٠ع ہَ ل م ظمه کٍ وہٌ عّلف ص قّ ٍ٠لّ

3383

ٓ ُ٣ہله ضّْ و ض٢ی ٙسَ شصّ َ١طؼ ٝن شاضٌ ہله
ٞہیك م طلٗ رو مّلَ سَ میك طّلْ ہله شصّ ٍ٠لّ

طل زھلُٟ ِ١ھٌ ٚل م یّ زھلُ ِ١طل ُّ٤یك ٚل کہّه ُّ٤یك
ػہّه سَ ُ٢ش ہٌ خُّّ شہّ ہَ آو یّ ٍ٠لّ

َ ہَ ّ ی٠گٍ َضم
ٚل اكم ٠اُؾ ّ ی٠ي ہَ ْجھ
ُ
خ٠ا ٍ٠امکل ض ّ یّ ہَ طل َ ٚؼ ہَ خ٠ا ٍ٠لّ
*****

3380

َ ہیك
ٛف کل هٗ ْجف ہ ُ٠کہن
مّي ہُ٠

َ ہیك
ٛف کل هٗ ْجف ہ ُ٠کہن

ّ
قلؾ ؽز و

مّلؾ ہ٧رو ي٧ا

َ ہیك
کہن

ُّّْ

اـی٣ٓ ٧ح ہُ٠

َ ہیك
کہن

گلہ٧

ؼال

َ ہیك
کہن

آل ػ یّ

َ ہیك
کہن

ْحر ص قّ

َ
کہن

ہیك

َ هٗ اُؾ ضُّه
اّ یّ يرمْ ٠جھ

َ ہیك
مّکق اشػ و سمّء کہن

مع٠ن لطػ و ػ یُّّت و ه٣م

َ ہیك
ٌص٠ش طلر و ىحّ کہن

َ ٣ی ِ٧رشواضِ ُؾ
طل کو ٞہتچ

ُ
َ ہیك
اظ کَ ہف ْخ ٙشمّ کہن

خّق ُّ کل ٣ی ُ٧اِ ٚلش ٗ ظر

َ ہیك
ي٧موء رؿف خ یّ کہن

3383

َ ي٧راش کَ ہف قُّـ ہیك
ا ٔس

َ ہیك
رس کل رْمق ٟھٌ ٟھً کہن

َ ہیك ٣ی ِ٧مّٝن میك
ہف طل ش ہن

ج طّ
ک
َ ہیك
َ ـ خ٠ا ہن
ّم ْ ھ

َ
ٔو کَ اوصّـ ہیك خ٠سَ اقزوه

َ ہیك
َ ہیك ٚل م یّ کہن
ہف طل کہن

َ ہیك اگٚ ٣ل َ١گـ
ْجھکل کہن

َ ہیك
٣ی ِ٧گلگله کل ظ یّ کہن

عّلف

َ ہیك
٢یغ کل ٢یغ لصّ کہن

ہف کہّه ُؾ ٣ی ِ٧اوصّـ لکھیك

َ ہیك
للك کجي اظ سَ ّما کہن

ٓق کَ م٠د ٔو رٜك ىح قـ میك

صّ
ع
ک
َ ہیك
ـ لٍ ہن
مّمعیق

م یّ اكم٠

َ ہیك
کہن

ہَ سی٧

ٔشٙ

َ م یّ
ْجھکل م یّ خّ ِنن

ّ یّي

ُُّ ٌ٠ه ٣للك

٭٭٭٭٭

َصوا

3388

ٛف ٝن ق٠اء کیله ٝن ہل ًْس و يير اِ و یّه

ٛف ٝن ق٠اء کیله ٝن ہل ًْس و يير اِ و یّه
نیػ ہ ُ٠کَ ہل ٛف ٚلش ٗ ظر اِ و یّه

َ مًه ٙم٠ا
خّلؼ اکی ٧ت مہیك ش کھ
ّ ٟ
َ خ ٠و ُ٠ش اِ و یّه
َ ھ
َ ہل ٛف ا ٔس
جیس
ُ
رل ہلا ٓا ضفنز طل صلشت ل یـ اِ گـ
َ طلػ٣ ٙی ُ٧شمؾ يير اِ و یّه
رن ک ھ ک

واي شِ لہحن ٣ی٧ا واي ارا اوش خ یّ
شمؾ ٓ ُ٣ہَ و ُّ طلش آ ٣اِ و یّه

3383

واي و یّہ٣ ٙی ُ٧واي مًح٣ ٙیُ٧
واي شِ ہه٣ ٙی ُ٧واي خگ ٣اِ و یّه

اّ یّ گً م یّ هٜ٣ك رل ٞہیك لگ یّ کہیك
رھ یّن ت مہّشا ہٌ ہَ آٟھم ٞہر اِ و یّه
علف لّ کلٓ٣ ٣ی٧ا ٞہ یّ ہَ صت ٞو ًسّ
کیله ٝن ق٠ا ٛف ٝن ہل عق و ٔط ٧اِ و یّه

ٓ ٣ئ ٧ص یّن گ ٣سی ٧کل آ َ١وي گـ
س
ؼ
َ ہیك ٔ لیف کل مّذ و ىحر اِ و یّه
ھکن

3383

ٛف ہل گـ ُّسمیق ٓ ٣يُّ ٧ؿ  ٙقیك
ْحـ ٝن ایمّن کَ ٛف ہل ت ير اِ و یّه
طّ
ک
م
َ خ٠ا ُّش ہّ
ـ خ٠ا میك ت ہیك ش ھ
يٝ ٧ن ہل مّٝن ٣ی٧ا آٟھم ٞہر اِ و یّه

مّر شہَ مّي رٜك طؼ سَ رعّ ہَ ٞہٌ
َ
م٠د گل ض٢یٝ ٙن ہَ خّرم رش اِ و یّه
*****

3385

ٛف خؿ خؿ ؿیؤ ي٧راش شِ
ٛف خؿ خؿ ؿیؤ ي٧راش شِ
رط٧و
ٚلش

رٜق

ایمّن

و

الہٌ شوة کَ

سات

شاخّ

٣یُ٧

ق٠مٍّ٠

هٗ سَ اٚلکھّ

٣ی٧ا گھراُّ

طلہ٧

٢یغ

علٍ

ہَ

وصػ ٣ی٧ا ہل ہف سَ شيف م یّ
خل ؼ

خ٠ا

ُّؿ امّم لّ

لّ

والٍ

ٚل گـ َلو

ہ٧

آشضوه

٣ی ٣ٓ ُ٧آۓ

ُگ٣

ُگ٣

رھلم

٣یُ٧

٣ی٧ا ٚلش ٓ٣مُّّ خّۓ شِ
ٞہیك

کلٍ٠
٣ی٧ا
مّن

گن

٣ی٧ا

ٍُّ٠

ٝن ضمّٝن گّۓ شِ

ضفٌ

و

خلٍ

ہَ

َ ہَ طؼ ٤ٓ َ١ھّۓ شِ
٣ی ِ٧ش ٢ن

ُ
نیػ الہ٠ا

لّ

خٍّ٠

٣ی٧ا ُّؿ ہ٧ا ہل خّۓ شِ
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ٟھً

م یّ

خّضنء عّلف

ٚل

کلٍ٠

خَّ١
ٔو

واَ

مّن

ٕہُّّ

٣یُ٧

َ ؼخٗ ہَ ُّۓ شِ
ٚل َ١ش ٢ن
*****
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ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ
سمّء میك ًْس و يير  ، َ١ضمیك ْٓ ٣حر و َٓ١ ٣
ہ ٧اق سو ٍہف و ٕع َ١ ٧ہمّشِ قلٗ و خگَ١ ٣
ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ

ف طّء ہَ ا٢تٌ خّشُ  ،اِ مللٍ ہف ٝن ت مہّشُ
ہ٩اشو ُلکو
ارا ٝن ہل مک٣اٝن

َکھم  ،هٜ٣ك ہف

خّن ّ یّشُ

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ

ٝن

شظهٙ

٢یلٝن ٝ ،ن

ّ
ىلت خ ی٠شٝن

ٝن

ؿضهٙ

قّطمنن ٝ ،ن

زع٧ت ع یبنن

ہمیك مللٍ رکھًُّ

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ
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ق٠م شْحن ہل ػہّه ٓٝ ، ٣ن رو عّلف کَ ي٧وش
ُ
وہّه لّ ٚلؼھم ٝن من ظر  ،م٠ا اظ ٕہر میك گھر گھر
ًطّ٧ت لّ ہل ٟھکّٝن

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ

ٚل قرآه ہَ ٚل ي٘٧ػٚ ،ٙل خکف شب ٚل قرٕضٙ
ٚل لصـ لک ٚل لط یلٚ ، ٙل طؼ ہَ ٚل ہٌ ضقتفٙ
َ اكسنن
ّمُ ا مک

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ

ہل ھ ی ٠و و ی ، ٠ت مق ُّ  ،ہل ل ی٠ن ُّ ايرُکو
خلبگّ اب ٚل ہ ٧خّ ٞ ،ہٌ
َ ہیك مّشا ضمّٝن
کہ

ٓ٣ہٍّ٠

رش ّکز

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ
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ٕگّي لطػ و ه٣م ہل ٝ ،ن ي ٧ہل إکّ ق٠م ہل
َ
ی
رش مللٍ لّ ذ٣م ہل ٝ ،ن ق لو ہل اوش ہف ہل
اراء ہل ٟھر رو گّٝن

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ

ه٣و ارسّن اِ ىچـق  ،کو خل ٠اب آۓ وي رن
َ ہ ٧مؤمق
َ ر نک ھ
غ ْٞ ٧ضہ٧اء کٍ ّ یّى رس
طلٗ ہَ والہّٝن

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ

شہل ُّ شوض ق یّهٝ ، ٙن عخ ٙآة مًهٙ
َ طّ
شہَ رش ـ شظه ، ٙم٠ا ہف ٝن لًّٔ
رعّ ہَ شوض و و یّٝن

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ

3330

ملٍ طل ٗ ظؽ کٍ رولٔ  ،ه ِ٣مللٍ کٍ م٠حٙ
اِ مّه ٣ا٢تٌ ػ یّرت ،م یّب اہلل کٍ ًُوت

ہَ م٠د شتنا ضنانا

ٛف ہٌ مّلؾ مُّّ ٛ ،ف ہٌ کل مللٍ مُّّ
*****
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ْمتاري ْ ْاْ ْ ْ ْهشٓؼاھيْ ْ ٌبارؾ ْ ھتاجوْ ديوةْ

ْےنْ

ْ
متاري ْ ْاْ ْ ْ ْهشٓؼاھيْ ْ ٌبارؾ ْ ھتاجوْ ديوةْ ْےنْ
ٌبارؾ ْھتاجوْ ْ ريلة ْ ےنْ رظولْاهلل ْين ْ اٌْةْْےنْ
ْ
متںیْ ْدايعْ ْرساْ ْانْ ْھچوْ ْرساْ رالص ْبْالؤ ْھچوْ
ھٍںیْىبيمْهكےیئْےھچْ ْاْ ْدايع اهلل ْينْ ْديوةْ ْ ْےنْ
ْ
متںیْ ْظڑیھيْ ْجنايتْ ْين ْكسس ْانْ ْ ْھگص ْ ٌْا ْهپْچاكےْ
متاري ْ ْاْ ْھسایة ْ ْيسْ ْھٍںیْ ْ ْىيسم ْ ْ ْبؿریت ْ ْےنْ
ْ
اٌاـْ ْاىًرصْ ْ ٌْوکيْ ْ ْھاـھت ْ ْمتاريْ ْ ْپيھٹػْ ْ ْ ْپص ْ ْشخيشْ
"کْلابْ ْ ْ ْكْوظْنی"ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْيومیْ ْ ْ ْ ْاىؼْاف ْ ْ ْكْصْبةْ ْ ْےنْ
ْ

3338

امسكيْْىيسا ْْاُکھوںٌْْا ْْجوْ ْ"ْاك ْْادىنْ"ْ ْينًٌْْىنْھتيئْ
ھتياْ ْھتْڈکْ ْكْٔ ْْاُْکھوں ْين ْھٍںیْ ْجاين ْ ْخليلة ْےنْ
ْ
ھٍںیْ ْ دیهھيْ ْاے ْ ٌْوىلْ ْ اپينْ ْ خرضة ْ ْ اٌاٌيةْ
بالْ ْػمْ ْدیهكےیئْ ْےھچ ْلييب ْكْٔ ْپاؾْ ْخرضةْ ْےنْ
ْ
متںی ْ ْابكايجْ ْؾاخبْ ْھچوْ ْھٌلراْ ْدؿْ ْان ٌْْاىمْْھچوْ
ھٍںیْ ْجاِوْ ْےن ْ ْظوُيپْْاےنپ ْ ْىيسمْ ْےھچْ ْْجْةْْےنْ
ْ
متںیْ ٌْوىلْ ْ ْھٌلرا ْ ْھچو ْ ْھٍںی ْ ْ ْادىن ْ ْ ْغالٌوْ ْ ْےھچْ
کصسْ ٌْلبولْ ْاےْ ٌْوىلْ ْ ْغالٌوْ ْين ْ ْ ْاْ ْ ْ ْرسٌةْ ْ ْےنْ
ْ
ػهصْ نصسا ْ ْےنْ ْاایْ ْےھچْ ْػهص ْكزوو ْيبادة ْےھچْ
اْ ْ ٌاھتاؤْ ْھجاككي ْےنْ جباكيْ دیساْ ْ جسسْٔ ْےنْ
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ھگْو ْ ْجيؤس ْ ْاے ْ ٌْوالان ْمتاراْ ْ پاؾْ ْ ظایٕ ْ ٌْاْ
رےه ِْْيضةْ ْيس ْھصْ ٌْؤٌَ ْےنْْدمشَْْچانےھْ ْ ِذىة ےنْ
ْ

ؾيْوجو ْ ْےنْ ْ ْظالٌو ْ ْيس ْ ْ ْرسا ْ ْ ْظبدإُ ْ ْ ْ ْ ْکصْجوْ
ُيبْ ْےنْ ْراصْ ْھٍيؼة ْ ْثمیْ ُْيبْ ْينْپاکْيرتتْےنْ
ْ
دمحمْ ْ ْاپ ْ ْھچوْ ْ ٌْوىل ْ ٌْںیْ ْابكصْ ْ ْايمْ ْرادـْْھچوںْ
ےھچ ْ ْ ْا ْ ِْْعبةْ ْكزو ْھتْ كاےطس رمحةْ ْْين ِوصةْ ےنْ
ْ
ٌںیْ ْرسٌةٌْا ْا ْھكاىوْ ْينْنصي ْجويتْ ْهپْاكيْ ْدكںْ
متاراْ ْ ْكسٌوْ ْ ٌْا ْ دیهھيْ متاراْ يس ْاْ ِعبةْ ْےنْ
*****ْ
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ْابغ ْ ْ ْ ْ ِاٌاـ ْ ْ ْاىضٌاف ْ ْ ْانْ ْ ْ ْلگ ْ ْ ْْالىْٕ ْ ْھچو
ْ
ْ
ںی
مت
ِ
ْابغ ْ ْ ْ ْ ِاٌاـ ْ ْْاىضٌافْ ْ ْان ْ ْ ْلگ ْ ْ ْْالىْٕ ْ ْھچو
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ںی
مت
ِ

فيـْ ْ ْاْزل ْ ْ ْانْ ْ ْدررت ْ ْ ْانْ ْْمتںیْ ْ ْڈاالْ ْ ْھچوْ
اےنْ ْ ِ
ْ

متںی ْ ْ ْ ْ ْظاچاْ ْ ْ ْھٌلراْ ْ ْ ْ ْ ْپری ْ ْ ْ ْيايل ْ ْ ْ ْھگصاانْ ْ ْھچوْ
متںیْ ْ ْ ْ ٌْصْ ِد ْ ْ ْ ْ ْكيل ْ ْ ْ ْحمبوب ْ ْ ْْابريْ ْ ْجًاىلْ ْھچوْ
ْ

متںی ْ ْ ْ ِْھٍْةْ ْ ْانْ ْ ْھچو ْ ْ ْهپاڑْ ْ ْ ْجود ْ ْ ْانْ ْ ْ ْدرای ْ ْھچوْ

اےن ْيملْ ْكْ ْ ْادبْ ْ ْان ْ ْ ْگگَْ ٌْْاْ ْچاُسْ ْْرسپاال ْ ْھچوْ
ْ
متںیْ ْ ْ ْكْْيٓيٹ ْ ٌْاْ ْهمصْْك ْ ْكفاءْ ْينْ ْىًوْ ُْگيْْٕ ْھچوْ
خملْ ْك ْ ْخياء ْ ْان ْ ْ ْگالْ ٌْا ْ ٌْْويت ْ ْين ْ ٌْاالْ ْھچوْ
اےن ْ ِْ
ْ
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متںیْ ْاْ ِؿْ ْ ْ ُْيبْ ْ ْان ْ ْ ْْكزْيصْ ْْھچوْ ْ ْْاےن ْْدايعْ ْھچوْ
متںی ْ ْْاٖين ْ ْكالءْ ْْاےنْ ْ ِْيؼقْ ٌْْا ْ ْ ِدف ْ ْْاگالْ ْھچوْ
ْ

متںیْ ْفقو ْك ْکصـ ْان ْدٖين ْھچو ْ ٌْاىِک ْ ٌْٖلراْ ْھچوْ
متںیْ ْظرت ْ ْانْ ْدكر ْ ْ ٌْا ْ ْےنمهْ ْْروبْ ْْظْھباالْ ْھچوْ

ْٖس ْ ْ ْظْس ْ ْمیَْ ْ ْکھْڈ ْ ْثنیْ ْانْ ْ ْمتںیْْؾوبٕ ْھچو
اےن ْ ْجمس ْكْ ْيىل ْ ْان ْ ْْبسف ْ ْ ْپصْ ْْػاؿْ ْدكػاىْٕ ْھچوْ
ْ
متںی ْ ْ ِيضْاىہسیْ ْْرسسرْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْھموٹا ْ ْبصادر ْ ْ ْھچوْ
اےنْ ْ ْجيوْ ْ ْجنيْ ْ ْؾاخبْ ْ ْ ْ ْانْ ْْپاکْ ْْظالىٕ ْ ْ ْھچوْ
ْ
ظيمافْ ْ ْ ْخقْ ْ ْ ْان ْ ْ ْپواتْ ْ ْھچو
متںیْ ْ ْ ْبصٖافْديں ْ ْ ْ
ِ

اےن ْ ْْظيف ْ ْاىہسیْ ْ ْرسسرْ ْ ْان ْ ْپاک ْ ْ ْظالىْٕ ْھچوْ
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متںیْ ْھپول ْ ْبسف ْ ٌْا ْ ْظْہاٌْا ْ ْھچو ْ ْجعب ْ ْحصْ ْھچوْ
متںیْ ْظاےت ْفيکْيس ْرشؼ ٌْْا ْ ْْبص ْْحصْ ْك ْْابالْ ْھچوْ
ْ
متںی ْ ْ ْرسا ْ ْ ْان ْ ْ ْؾبغةْ ْ ْ ِْورْ ْ ْ ْ ْيسْ ْ ْرِاگان ْ ْھچوْ
متںیْ ْ ْ ْ ِْيمل ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْاْ ِبْ ْ ْْخيوْةْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ْٖصایالْ ْھچوْ
ْ

اْ ْ ْ ْ ْٖاـھتْ ْ ْ ْمتارس ْ ْ ْْخسا ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ ْھيْو ْ ْ ْ ْرمحة ْ ْ ْ ْےھچْ
متںیْ ْ ْ ْْمجيْٕ ْ ْدياجو ْ ٌْْا ْ ْْایکْ ْْدايع ْ ْ ْ ّْ ِصاال ْ ْھچوْ
ْ

متںیْ ْيلوْ ْينْ ْٹوچن ْ ْپص ْےنمهْ ْروب ْ ْچڑٖاای ْ ْھچوْ
اےن ْ ْلبى ْ ْينْ ْھكاڑ ْ ْْيس ْ ْےنمهْ ْ ْروبْ ْ ْ ُْ ِاكال ْ ْھچوْ
متںی ْ ْْزْيْةْ ْ ْھچو ْ ْ ْْامیافْ ْ ْْين ْ ْ ْ ْاےن ْ ْ ْ ِيضْةْ ْ ْھچوْ

متںی ْ ْ ْْبهرتْ ْ ْھچو ْ ْ ْاظالـ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْاےنْ ْ ْْھباالْ ْ ْ ْھچوْ
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يبسْ ْ ْيًل ْ ْےھچ ْ ْ ْغالـ ْ ْ ْےنْ ْْمتںیْ ٌْْوىلْ ْھچوْ
اْ ْ ْ ْ ِ
متںی ْ ْ ْ ْْظالگ ْ ْ ٌْْؤٌَْ ْ ٌْْصدْ ْ ْ ْانْ ْ ٌَْْْ ْ ْ ْكاالْ ْ ْھچوْ
٭٭٭٭٭
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ٚل امّم لّ م ؼہر ہَ
ٚل امّم لّ م ؼہر ہَ

ظہلش

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

لـق ہَ

شوٓق ہَ

ٚل ضقتف ٙلّ

گ

من ظر

لّ

ٚل ولٍ

اہلل

ہَ

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

٣ی ِ٧طل گ٣ر ٟھرُّ ہَ طؼ

ٚل

لسّن ص٠ف

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

ٚل خىی ٙلّ رشُّ ہَ

سمّء الہ ُ٠لّ ب ّزنا

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

ہلَ١

ِ قّء

کلَّ

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

واہلل

خلُ٠

ٞہٙ

ہَ

خلُ٠

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

3333

َ روه میك اُکل ِ قّء
شب کہ

اوش طمل ه٣وه میك  ٙقّء

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

َ ٢یعّم
آۓ گھر  ،مل

َ ہف طلسٌ کَ خّم
ِنن

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

مللٍ کَ ہلوِ رُ٠

و یّوِ ہف

ػ ی٠

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

ارٍ٠

عًم

ُّقر

می ِ٧مللٍ ؿیلو ہ٩اشو مّل

َ
ا٘غف

ٝن

ٝن ٣یِ٧

مّه٣

می ِ٧آقّ ؿیلو ہ٩اشو مّل

*****

3330

َ ہف کو شب ٞہیك
ٚل اق ٔط ٧ہَ خّ ٢ن
َ ہف کو شب ٞہیك
ٚل اق ٔط ٧ہَ خّ ٢ن
َ ٚل ؼخٗ ٞہیك
ْٓ ٣جھکل ہف خ٠ا ٟھٌ کہ
آنکھمه میك رسکٍ ہَ ٣ی ُ٧خّق ق٠م کٍ ق٠ش
ُ
اوسی ٧کٍ ػہّن میك امکل طلٗ ٞہیك
٘علُٔ ٢و کَ ہّٟي لّ ہَ ٔضحنء ِ قّء
َ
گل ٚل علٍ لّ عہ ٠میك ا ٢ن

وَ َعت

ٞہیك

َ
مّشِ قیلن گلٔوء ُّعق ٝن ہیك لکھ

ؼرل
ٞ
ْجي مّ ٟھٌ کل ٍ٠مّہ ٧م و ارب ہیك

3333

ّ
رس میك ٝن شہ یّ ہلوِ ٕصلش ٣ی٧ا ہمیك
أسّ ٞہیك ہَ شوض کل ٍ٠أسٌ هٗ ٞہیك
ٚلِػ کل وس  َ١رنکھّ ہَ مّضٌ لّ سه ٣م یّ
ُّ٣ ٍ٠ی٧ا ػہّه میك مگ ٣کل ٍ٠اب ٞہیك
َ
لّقٍ ہَ ٣ی٧ا ُّم ض قّظ ٙکَ وا َ ط
کجي ہمکل اجی یّح مًد و ملٗ ٞہیك
ہف کل ملٍ طل رولٔ رٜك مؤمیله کہل
ط
ی
ف
ٞ
ـ مّي لّ گلُّ نیٗ ہیك
وس لّ
طل منن سَ ٔو کَ ٕکً ّم ٕکً ٝن ٝن ٝن ہل
َ وقٔ ؿضٗ ٞہیك
ہبگّم لطػ ہّه کہ

ُ
َ ٚل امکل رِ
مُّـ ہ٩اش ُّش ٟھٌ مّ ُگ
3338

قرمّوِ ٓٞ ٣ہیك ٔو عّلٍ ٔشٗ ٞہیك
ّ
طّہ ٧میك گل ٘ؼ ی ٠امّم ال٥مّه سَ ہیك
َ
ُّطق میك ٔو سَ قّصلو ٓ ٣اُؾ وحٗ ٞہیك
ىجملش ہیك ي٧اب خىی ٙسَ ٣ی ِ٧ہف
اّ یّ يزاح مُّـ ٢ی ٙعیٗ

ٞہیك

ط
مم٠ود کَ ف یـ سَ اظ م٠د میك ٟھً
وي ٢ی ٙکلن سٌ ہَ کو طل ننتخٗ ٞہیك
ٝن ٚل کل ّ ٍ٠یّوِ کو خّگی ٧ہف ٙخل٠
وس رن وسٌ  َ١مُّگٍ کہّ ٔو  َ١مْ ٞہیك

3333

مّّ ی٣ ٠ی ِ٧کلٞ ٍ٠ہیك ہَ ؼجف کَ ٢تٝ
٣ی٧ا

ٗ عی٧

کل ٍ٠و یّن ؽرب ٞہیك

آقّ لّ اّ یّ ُّم ٚل لی یّ ہَ ہ ٧طرد
مُّّ کو م٠د گل ٍ٠لّ اكم ٠کل زھٗ ٞہیك
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

ُ
ٚل هٗ سَ ه ُّ٣ہَ ّ یکٍ  ُ٠ُ ،کٍ خّه التٌ
3333

ُ
ٚل هٗ سَ ه ُّ٣ہَ ّ یکٍ  ُ٠ُ ،کٍ خّه التٌ
ُ
ُ
کہّ وسٌ  َ١بزا ٟھٌ ٚل رُ رعّء التٌ
ُ
ؼھ یؾ کَ ُلکله سَ طلشٜك هٜ٣ك اسَ و ی٠ھٌ
ُ
ٓ ُ٤طل رُکي لَ آقّ کٍ کقش ُّ التٌ

٣ی ُ٧رعّ لّ نیٗ ہَ کو و ی٠ھٌ ٓ ٍ٠٤ہَ
ُ
کٹھٌ طل ه ُّ٣ہله ُ٣٠یُّ ٧لح طّء التٌ

رم

َنال

ُ
وىلؾ طلارج

٣ی٧ا

طل

ُّم

ل یّ

ُ
َ ُّ التٌ
طل آٟ ٍ٠ھٌ يٚ ٣ٓ ٧ل ْجھل

3335

َ وي ٢یغ کل ٓ٣وش میك اوش و یّن میك ٣ی٧
ش کھ
ُ
ُ
ُ
ہل ٣ی ِ٧شغٗ سَ شسیف کٍ ہ ٧ارا التٌ
ُ ّ
ْ
ج
ى
َ
ع٠و رعلت و رٜك و ی٠ھٌ ُّت م یّ ھ
ُ
وي ْخ ٛعلف کٍ ه ُّ٣ہَ رایمّ التٌ
ُ
َ ّبیك
 ٙقیك ہَ ٟھمُؾ سَ ٣ی ِ ِ٧قّء ہل ا مک
ُ
ٚلقٔ ٓ٥ؾ ہل طل مّٔس لَ شہّ التٌ

٣ی ِ٧خىیله کل ٓ٣ہیٜ ٩ق ِ قّء ہلوِ
ُ
غ٧ش ه٣ ِ٣ی ِ٧ؿ ّشاد کل روا التٌ

3338

َ
ع٠و کٍ ُّى کل گ٣راب ٍہر میك ش کھ
ُ
وستٌء عّلف لّ ُّخ٠ا التٌ
م٠ام

طل للك ه َ١٣ہیك اُعّش ٓ ٣میْ ِ٧چسیك
ُ
ٚل رل کل خّ َ١طلسٌ آ ٍ٠ہَ خ یّ التٌ

َک
ط
ت
َ
هٗ ن م یّ طلب

ُ٠ل رِ قّفنن اكم ٠کو
ُ
شرٙػ و ی٠ھٌ ہل التٌ کَ اب
٭٭٭٭٭

َصوا

ُ
التٌ

3353

ٚل ّمشح ہَ رعّٚل میك
ٚل ّمشح ہَ رعّٚل میك
٣ی ُ٧سه٣

م یّٚل

میك

خ ی٠شمّ

ٚل

ہ٠اٚل

میك

ٚل ؿی ٙکَ و یّٚل میك

می ِ٧مللٍ ٚل شي خؿ خؿ
می ِ٧آقّ ٚل شي خؿ خؿ

٣یُ ُ٧ؿ ُؿ سهُّ ٣قٍ

٣ی٧ا ُؿ ُؿ مکُّ ٣قٍ

٣یُ ُ٧ؿ ُؿ ّ یّ ُّقٍ

٣یُ ُ٧ؿ ُؿ رعّ ُّقٍ

ْو ی٠ش

ٚل

ضقتف ٙلّ

ٚل رٜك لّ نکی ٧و ٟھَّ

مک ی٠ش ٚل

ىحّغ ٙلّ

ىحر ق٠سٌ لّ ٚل زاَ

3353

ٚل قرروظ لّ م یّشا ہَ

امّه ٙلّ و یّشا ہَ

٣ی٧ا ہَ

٣ی٧ا

دمحم

ُّم

ذ٤ھُّّ

لّم

ٚل رعلت لّ ملنمّه ہَ

ِقبنن لّ ٚل قن طّه ہَ
ّ
٢یلت لّ رمَّ ہَ

٣ی ِ٧ہّٟھم ظہلش ہلِ

طلنبله لّ وىلش ہلِ

٣یِ ُ٧یسّ ٍ٠طلمَ وي

َ وي
می ُ٧آ نکھیك ٝن ر کھ

٣ی ِ٧ملل ٠لّ ًْس ظٌکّ

طلسٌ میك آح رل ظٌکّ

خگ ٙمیك ْ ٜگ یّ زٕکّ

ت مق میك ہ ی ٠و و ی ٠لبکّ

٣ی٧ا

شّبن

ٓ٣اَ ہَ

3353

آقّ و یّشق ہل

می ِ٧مللٍ و یّشق ہل

میِ٧

ٝن رعلت کل و یّشق ہل

٣ی ِ٧ؽرع کل و یّشق ہل

٢تٌ ٝن ہل مًم ہ ٧آن

امّمل ٝن مًم ہ ٧آن

رعّٚل ٝن مًم ہ ٧آن

ج
م
ْ ھٌ ٝن ہل ًم ہ ٧آن

میك ُّقر اق خّرم ہله

٣ی ِ٧رش لّ مًضم ہله

٣ی ُ٧خ٠هٝ ٙن راٛف ہله

میك ًسبغفر میك ُّرم ہله

می ِ٧مللٍ ٚل شي خؿ خؿ
می ِ٧آقّ ٚل شي خؿ خؿ
*****

3350

َ آُّ
ٚل ٌع ٧لّ ٚلِػ ٕہّ ّ یک
َ آُّ
ٚل ٌع ٧لّ ٚلِػ ٕہّ ّ یک

َ آُّ
ٚل طلشو ی ٠اشػ و سمّ ّ یک

َ آُّ
٣ی ُ٧خّق ُّ وي ٕہٌ ّ یک

َ آُّ
ػہّه لّ ٚل ہٌ شہنمّ ّ یک

اِ م ؼہر ُّشُ ٣ی٧ا ٚلش اٚلش

َ آُ ّ
وي طلشو ی ٠میك ٔس ظ یّ ّ یک

٣ی٧ا ٌعٚ ٧ل هٗ ٟھرا ہَ ٘غف سَ

قزوه ٓ ٣ہَ ٞہخ ٙمیك ُّؿ اشم سَ

ہَ مغملش ٝن ُّؿ ٣ی ِ٧ه٣م سَ

َ آُّ
ہ ٧اُؾ رل لّ ٝن ًسبہٌ ّ یک

اِ ٓ٣ہّن رٜك ٣ی٧ا ُّؿ ہ٧ا ہَ

ہ ٧اُؾ ٟھمل ٟھـ سَ ہ٧ا ہَ ٟھرا ہَ

ہ ٧اُؾ گـ میك ہٟ ٧ھـ میك ٚلش ٣ی٧ا ہَ

ٝن

بز

٣ی٧ا لصـ مّمٌ ٓ٣ہّن الہ ُ٠ہَ

٣ی٧ا ُّم ُّمٌ ٓ٣ہّن الہ ُ٠ہَ

ٚل ہٌ هٗ لّ خّمٌ ٓ٣ہّن الہ ُ٠ہَ

َ آُّ
یمّ ٍ٠لّ ٔس ٚل ظمٌ ّ یک

*****

ُّؿ اشم

َ آُّ
ٞہّ ّ یک

3353

ٚل می٧ا مللٍ می٧ا مّلؾ می٧ا ایمّن
ٚل می٧ا مللٍ می٧ا مّلؾ می٧ا ایمّن
ٚلش کٍ رعلت کَ واشج قّطمٌ مل طّن
ٝن ٣ی ُ٧شوٓق خبیك ٓٚ ٣لش ہَ طل ٚلش ٓ٣
م یّ ٞہٌ ملسٌ  َ١رنکھّ ٟھّ طل کلي طمش ٓ٣
ٚلش

کل ىح٠ي

ْحُّّ ہَ می٧ا

ایمّن

ْجي گتٌ مّٛف کٍ صػ حٗ ٚل ٕکّشا ُّ رسیق
َ ٢ٹھر کَ ٤یق
ہل گ یّ کہرام ٓ ُّ٣شو ر ٢ن
قّطمن کَ َل ٓٚ ٣ل ہل گ یّ

قرُّن

طلم ه ٣ضہ٧ا کٍ ٓٚ ّٔ٣ل َ١رل طلع ه ٣رُّ
کل ٍ٠طل ٝن هٌ ٣کّ وي لّم ٚل  َ١ه ٣رُّ
ّ
َ ٝن مّن
م٠ذٟ ٣ھٌ غ٧ـ ٣ی ِ٧وا َ ط

3358

مً٠ق ضہ ٧ہَ ٓ٣مّ اُؾ ؽرضن ٟھمل کل
ف ظر سَ ه ٣رُ ہَ ٓٚ ٣ل َ١قی ٧کٍ رھلل کل
قّطمن کَ آ ٔؾمىه کٍ شکي لٍ ٚل  َ١آن
ٚل  َ١کٍ ٘غمی ٧اٚلش ہل گتٌ ٓ٣لّت عّم
َ ضُ٠ا یمّم
قّطمٌ آُّش ٚل  َ١ه ٣ر ٢ن
َ ارسّن
قّطمٌ رعلت ٝن ٚل  َ١ه ٣ر ٢ن
قّطمن کٍ قی٣ٓ ٧

ق ّنا

ٟھٌ اب ٘غمی ٧ہل

اوش ّم َ١کٍ غ ْٞ ٧ؿی ٙکٍ طل ٕصلٓ ٣ہل
٣ی٢ ُ٧ی ٙہَ هٕ٣گّ شب اسَ آمّن
َ ي ٣ٓ ٧ع٢اب
َ رْمتٌ کٍ لَ لنن
َ ْجھس
رس ن
ُ
قّطمن لّ ہَ وي رْمق اٌکّ خّٝن ہل ذ٣اب
ُ
َ ه ٣ل یّ مّمّن
َ لّ روضذ میك ا سن
خلن

3353

ُّ عخ ٙاوش عّقی ٙمیك عير ٣ی ُ٧طمل ہل
شب سَ ٚلِػ کٍ رعّ ہَ ہ ٧ق٠م ٟٓ ٣ھمل ہل
قّطمن لّ واَ ػو ہَ ٝن رعّ مقیلل ہل
٣ی ِ٧مّۓ میك مًه ٙمؤوبیك ہ ٧آن
٭٭٭٭٭

3353

َ ہی ك
ٚل ہٌ ٚل ہَ مللٍ خ٠ھر رنکھن
َ ہی ك
ٚل ہٌ ٚل ہَ مللٍ خ٠ھر رنکھن

َ ہ یك
َ حٗ ٔو ْحر و ٓ ٣رنکھن
ْجھ

َ ہی ك
ضُّه میك ٣ی ُ٧وي آ ٣رنکھن

ک
ھ
ک
ُ
خ
َ ہی ك
کو نت ٝآۓ ـ وي گ ٣ر ھن

٣ی ُ٧مّن کل ٣ی ِ٧رْمق ٟھٌ آقّ

َ ہی ك
َ مگ ٣رنکھن
ٞہیك رُکي شکن

کہّه ہف کہّه ٣ی٧ا خللي ہَ آقّ

َ ہی ك
مگ ٣اب ٚل آٟھمه ٞہر رنکھن

َ والَ ػہّه ہَ وہّه ٓ٣
٣ی ِ٧خّ ہن

َ ہی ك
قرنبله لّ ٟھٌ کف گ٢ش رنکھن

ٞہ ٙخ یکل ْجي سَ ع٠اوت ٟھٌ مللٍ

ُ
ک
ن
َ ہیك
َ ي ٧ر ھن
٣یُّ ِ٧ى میك ا ُک

٣ی ِ٧آو یّ َ١کل ؼھمصا ہَ رس َ١

ُ
َ
َ
َ ہی ك
اظ آح ہف رش ُ٠ش رنکھن

سمُّّ ہَ ٗ ظروه میك خللي طل ٣ی٧ا

َ ہیك
ٚل ہٌ ٚل ہَ مللٍ خ٠ھر رنکھن

یمّ ٍ٠معّذ ٥کٍ مُّّت میك

َ ہ یك
ٝن مللٍ کل مّم و ىحر رنکھن

*****

3355

ُ
ٚلضیػ لْ ٝن اظ گـ ُّؿ ہ ُ٠کٍ ہَ
ُ
ٚلضیػ لْ ٝن اظ گـ ُّؿ ہ ُ٠کٍ ہَ
ٚل رس میك ا ٙقّء و وقّء و ف طّ کٍ ہَ
ُ
ُّ
اظ رش ٞ َ١ہّ کٍ ّ یّء ہَ ضُّه ٓ٣
طل آٓ٣و ػہّن میك اہـ وَ کٍ ہَ
اظ ْمع رٜك لّ شوض اضل سَ ہل م٠د طلاه
رعلت میك آح شوستٌ رسکٍ ظ یّ کٍ ہَ
ُّّْ امّم رٜك لّ ہَ راعٌء طؼ ہَ وي
ُ
ُّّ ی ٠اظ ٝن خّلؼ اشػ و سمّ کٍ ہَ
ُّم دمحم

اوش لفٗ ہَ ٓ ٣ہّن رٜك

طل رس سات ُّق میك مہر و وقّ کٍ ہَ

3358

م یّ وصػ لکھمه آة لّ اِ ٔو ٓ ٣ہّن رٜك
گف ع قـ اظ خگو می ُ٧قک ٣شمّ کٍ ہَ
قرمّه شواۓ وؾمش رعلت ہیك آح آة
مہر آة ٓ ٣مو قلؾ ٌصطفٌ کٍ ہَ
ُ
َ
شذ إٓکّ طل رؿف ضقتف ٙسَ رنکھنن
ُ
ِ
پ
س
رُِ ہ٠ا کٍ ہَ
صلٍ اظ میك آق یّب ُ ُِ ُہ ُ
ُ َ
َ
َ رُ٠اه کَ مّ من
اِ ْحر قبض آ ک
ُ
کف آٓ٣و ع٠ن کَ رش ٞ َ١ہّ کٍ ہَ
ٟ
خلؼ رـق کٍ ھ یلٍ ہَ نکہ ٙوي خلؼ میك
َ ًسؾ ش طّ کٍ ہَ
َ مّ من
ٚل گ٣ر رسک

3383

ٙومُ و ضہ ٠میك ٝن ہل کیله آة  َ١و یّل
ٚلمّق رؿف ُّق میك صی ٧و شصّ کٍ ہَ
َ
کیلُکٝ ٣ن ہلوِ إٓکّ ارـق ہ ٧اُؾ لّم
ُّّ ی٢ ٠تجیق

کٍ  ،م٠ر کی ُّ٧کٍ ہَ

ٝن مّي رٜك کَ ُّوه کٍ ہَ خّق میُّ ِ٧ظ
طلاہش ه َع روّوس ! ٞہیك اب کیو یّ کٍ ہَ
ػ ی ٠آ ٍ٠ہَ زصلش ٝن قرُّن ہل َ١کل
َ
اہلل م یّ ہٌ ق٠ش ٔو ا ٙف یّ کٍ ہَ
مللٍ میٝ ِ٧ن ػ ی ٠و یّشق ہل آة کل
طؼ سَ ٞہٌ رعّ ہ ٧اق اہـ وَ کٍ ہَ

3383

ّْ ُؾ مًه ٙآة شہیك خلؼ میك زصلش
حٗ ُؾ  ٙقّ ػہّن میك اشػ و سمّ کٍ ہَ
ٟھمَ ٟھً ٝن کیله وہَ

گ

لـق زصلش لّ

اظ ٕٓ ٣گّي لطػ گـ قّطمن کٍ ہَ
ره ٙزصلش ٓ ٣ہل ظہلش

امّم

طؼ

ِیش خ٠ا رعّ ٝن ہ ٧اہـ وَ کٍ ہَ
طل آة سَ ہل

وب

ْ
ك
َ
ف اِ راعٌ الو
ز
ر
ْ

ٙفرٜق اظ لعیك ٝن ہنیفو خ٠ا کٍ ہَ
ُّّْ امّم رٜك کَ ہیك ٓ٣ہّن رٜك خ یّب
اكط ٧اطّغ ٙاُکٍ اطّغ ٙخ٠ا کٍ ہَ

٭٭٭٭٭
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َ
٣ی ٣ٓ ِ٧خکف هٗ ّ یّه ہل گن
َ
٣ی ِ٧بز خکف هٗ ّ یّه ہل گن

َ
ّ یّه میك ض قّٚؼ ػ یّه ہل گن

ہَ ًْس رعّٚل میك طل ِیسی٧

َ
ٝن ھ ی ٠و ی ٠ت مق رشو یّه ہل گن

ہلا بز ٞہّ ُّؿ رعلت لّ حٗ سَ

َ
ٝن ٓ٣ہّن رٜك ُّػ یّه ہل گن

مللق ہَ رّ یّ میك اضخ ٠مگ٣

َ
ٝن ن َل رک ٚل خّن ػہّه ہل گن

ہلا ٓ٣لّت سَ آُّر نلک

َ
ق٠م مّي رٜك کَ ػہّه ہل گن

ٝن مللٍ سَ امًم و ایمّن کَ

َ
ُل ی ٣ٓ ٠سمّ ٓٔ ٣سّه ہل گن

ٝن اُ٠اعٌ راعٌ کٍ مُّّت میك

َ
مًُؾ م٠ا م٠د طلاه ہل گن

ٝن مل طّن طؼ کٍ رعّىه سَ خ٠هٙ
َ
کَ خّطر یمّ ٍ٠طلاه ہل گن
*****
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ْ٣ی ُ٧اق ٕگّي ه٣م سَ ٟھٌ ٓ٤ھک ٣کل ٍ٠اوش رولٔ ٞہیك ہَ ٞہیك ہَْ
٣ی ُ٧اق ٕگّي ه٣م سَ ٟھٌ ٓ٤ھک ٣کل ٍ٠اوش رولٔ ٞہیك ہَ ٞہیك ہَ
ّ
ّ
ٞ
ٞ
ک
٣ی ّ ُ٧ی٠گٍ میك ملٍ ہَ طل ؽزت ہیك أسٌ ؽزت ہیك ہَ ہیك ہَ
ٝن ٟھٌ کل ٍ٠خ ٠می َ١ ُ٧خ ٠ه٣م سَ ٝن ُّـی ٩کل ٘غمیله سَ ٚلاضا
طل ٢ٹھر کل طلہ ّ ٧یّ َ١ػہّه میك وسٌ کٍ ٚله ق٠شت ٞہیك ہَ ٞہیك ہَ
ُ
ضُّه میك ہَ

لک ی ت

َ ٘غه ٙمک ٣ہل اراء ٝن ٚل ممکق ٞہیك ہَ
گیله کیس

٣ی ُ٧رُ ہل ٍ٠خّن ْجي ٓ ٣ہٌ واشوه ٝن مک ٣ػ یّّٔ ٞہیك ہَ ٞہیك ہَ

ُ٠ن کَ ہ ٧اق ُّل ٓ ٣ہل ضُّه گ ،٣هٗ ہٌ مک ٣مللٍ میك ٓ ٣ہل َ١خَّ١
ُ
ٚل هٗ اق ضُّه ہل کَ ٚلل یگٍ ىلشا ضُّه میك ٝن طّقٔ ٞہیك ہَ ٞہیك ہَ

پَ َع
مْ

ُ
َ میك کنتٌ
اُکل کہن

3383

پ ر َع
م

ٟھٌ عًم ٔو رٜك ہٌ ٔس خّّ یّ ہَ

كؿف شب کٍ ٔو کٍ عًمٌ سَ ٓ٤ھک ٣کلٟ ٍ٠ھٌ لصلیٞ ٙہیك ہَ ٞہیك ہَ
َ ا٢تٌ خ٠ه ٙسَ مللٍ ٚلاضِ مک ی٠ش سَ وي کف  ٞہیك ہَ ػہّه میك
رس
ٝن ىح٠وم عّلف کٍ خ٠ه ٙسَ ٓ٤ھک ٣کلُّ ٍ٠رمّہٞ ٙہیك ہَ ٞہیك ہَ
ُ
ہَ حٗ ُؾ کو رم میك ٣ی٧ا رم ٟھروٕگّ اخ یؾ واہلل کہ یّ شہلٕگّ
خىی ٙسَ ٣ی ُ٧اِ مللٍ ُل ی ٣ٓ ٠کلٟ ٍ٠ھٌ قرٕضٞ ٙہیك ہَ ٞہیك ہَ

َ طل آ ٔؾمه وي ٣ی ِ٧ه٣م کٍ ّ یّء ه ٣شہَ ہیك
عف نبط اكم ٠میك ٕکل
می ِ٧اُؾ آٔؾمه کَآگَ ػہّه کَ طلاہ ٧کٍ يمیٞ ٙہیك ہَٞہیك ہَ
َ
علٍ  ًُُّ َ١طل خّشج کل رسُبُ وي رُ٠اش مللٍ میك ِی یّ ہله ہ ٧رم
ّ
ؾ
ھ
ل
ک
ٞ
ٞ
ک
ک
َ  ٍ٠کَ َ ے ٝن آن ھمه کَ مّؽر ہیك أسٌ ل٢ت ہیك ہَ ہیك ہَ
رس
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طّ
شہل ُّقٍ مللٍ دمحم مًه ٙشہَ ہف ٝن ـ ه٣م ُّ ق یّهٙ
 ٙقّء کٍ كؿف ٣ی٣ ُ٧ی ِ٧عًوي کل ٍ٠ستٌ مًهٞ ٙہیك ہَ ٞہیك ہَ

ٞہیك التحّء ه ٣کو خّق ق٠م میك ٔسّ ه ٣وي ٗ ظر ه٣م میك ٔسّلَ
ٝن مللٍ کٍ خ٠ه ٙکَ ُ٠لَ اِ مّه ٣قیلل عیش و ؾط٧ت ٞہیك ہَٞہیك ہَ
*****ْ
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٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا
رشو یّه

ٚل

ہمّشِ

خ٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا
ٝن امّم سَ

ٚل ہَ خ٠ا

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا

حٗ کو طّہْ َ١ ٧جھکل خ یّ

 ٚل ِ ق ب نن

ْجي میك

ٚلشُ

امّمٌ

و َبَ

٣ی٧ا

مؤمق

لّ

قن طّه
ٝن ارسّن

ّ یّ
گھ یّ

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا

خ٠ا کٍ كؿف ٚل علٍ لّ ہَ راعٌ

٢تٌ کَ مّ٠بن لّ خّمظ و شاعٌ

خؿ میك رسیق لّ مّٛف لّ مّعٌ

مؤمق کَ آ ٔؾمه لّ

واعٌ

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا

واہلل

3383

رعّٚل میك ّمشح ٗ ظر آُّ ٚل
 ٍ٠ ٍ٠لّ ّ یّشا ٗ ظر

م یّٚل میك کی ٗ ٩ظر آُّ

ٚل

آُّ ٚل

خىی ٙلّ رشُّ ٗ ظر آُّ ٚل

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا

ّ یُّّ

گ یّ

شب لّ

ُّب

٢تٌ

ن ب نن

ٚل ُّون مَ راعٌ گ یُّّ

گ یّ

َ َکھم
ْجھ

ٚل گھر

َؿنانا

گ یّ

ىح٠ي

ْحُّّ

گ یّ

ٝن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا

ق٠میلسٌ ْجھکل

ہنیفو

ه٣وه

د ٜہنیفو ه٣وه

ْحُّّ

ہنیفو

ه٣وه

٣ی ُ٧ؿبہٙ

طماـ

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

میك شوخٍّ٠
اّمر کل

طلمّ

ہنیفو

ه٣وه

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا
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ٚل

رامق

خ٠ا

اُّشا

گ یّ

َ وي ذ٤ھُّّ گ یّ
َ ْجھ
طل و ل گ

َ وي گ٣اُّ گ یّ
طل ؼھمصِ ْجھ

ًعکـ میك ْجھکل

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا

َ ٢ٹکتٌ ہَ آ ٔؾمه م٠ا
ٝن آ ن ک ھ

َ ُّ رسیق ُ٠ا
ٚل حٗ ٟھٌ کہ
َ
ٚل ہنیفو شہَگّ طمل المُ٠

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا

ٝن مّٛف ہلا

لّ لؿًس

َنذٍ

اِ مللٍ شہَ ٚل آُّر و مّر
٣یِ٧

هيرذ

ہَ

آُّ ء

اخ٠ار

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

ہ٩اشو
ُّواؽٌ

ٓ٣ظ

ٕکّشا

گ یّ

ٚل شہَ رلسّر

طّہ ٧لّ ٚل ـی٧

ضار

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا
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و یّشق و یّشق ٢تٌ لّ ہل ملل٠

ول ٠شہَ طلع اوش شہَ طلع وال٠

ّ
امّم ال٥مّه کَ گھر میك ٚل مّخ٠

ٚل گنتٌ میك ہَ اوخ ٠واخ٠

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا

َ
ٝن ُّقر ٣ی ِ٧گھر لّ نبلق ٢ن

َ
٘
َ
٣ی ِ٧ہٌ رش کٍ وي غه ٙگن

َ
٣ی ِ٧علف لّ ٟھـ ہنیفو لن

َ
ؤَّ کَ کھی ٙکَ را َ١ؿن

٣ی ُ٧ؿبہٝ ٙن ّمشح ق٠ا

٣ی ِ٧مکھڑِ ٝن عّلف ق٠ا
*****
*****
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ٔو عّلٍ

خ یّب لّ

ُّٚلظ طل ہلا

ُّٚلظ طل ہلا ٔو عّلٍ

خ یّب لّ

ُ
ُُّّ ش طّب اظ ُ َ١عّرت

آمب

لّ

َ
رس  َ١کو ىح٠ي خّق رش مّي ٓ ٣رُّ
مقیلل َ١

ضنز

وي ہلا ٚل ٓ٣اب لّ

َ
ض
عّلٍ ہَ اظ لّ رش کو طل ُّّْ ہَ  َ١نز
اوَر ٕہر علف

٢یمی٧

ٞہہتحّ وِ مل ظی ٙکل

کَ ُّب لّ

طلاغ شيا

کٍ طرد

آو ِ طل ٣ی ِ٧مّٝن میك ٢بصن ؽساب لّ
طلشو ی ٠کَ خبیك کل میلش ه ِ٣م٠ا
َ
خلًو ٢ن

ہًل طل ٣ی ُ٧شلّب لّ

3333

اِ مّي ٚل َ١ؽلق سَ ٔسی٣ ٙی ُ٧اگ٣
شکھ یّ ٚل ہل ُّ

ُ

ل ٟيزا گًب

لّ

خّ َ١طل اظ کَ گھر کل کف اض خّٝن خ٠ا
ہلگّ عف ی٠ي

کو وسٌ خّٝن ذ٣اب لّ

اُّم عير کل

٣ی ُ٧ہل طمل اظ ق٠ش

ہل زع ٧کل ٟھٌ رس کَ ٝن ُّشا رسّب لّ
ٕہزار گّن عّلٍ ق٠شراه کَ ِیش رؿف
ُ
ُ
َ شذ او ی ٠سَ ٓ٣ري  ٙقّب لّ
ا ٟھ
مُّـ ٝن کیله ہل ٗ ظؽ سَ طلسی٣ ٧ی ُ٧ضُّه
گلہ ٧كسّه لًم ہَ ٣ی ِ٧طلاب لّ

٭٭٭٭٭
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ْپسر ْ ْ ٌْؼفق ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْين ْ ْ ْبلاء ْْنصْ ْْلول ْ ْْاے ْ ْْاهللْ

ْ
پسر ْ ْ ٌْؼفق ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْين ْ ْ ْبلاءْ ْنصْ ْْلول ْ ْْاےْ ْ ْاهللْ
ٌٖلراْ ْ ْ ْٖادمْ ْ ٌْصػس ْ ْين ْ ْبلاء ْنص ْْلول ْْاےْ ْْاهللْ
ْ
ٌٖلراْ ْابكا ْْؾاخبْ ْ ْانْ ْ ْھگْاْ ْاخعاںْ ْےھچْ ْاًًِْْ ْ ْےھچْ
صف ِس ْ ْينْ ْبلاء ْنصْْلول ْْاےْ ْْاهللْ
اٖواْ ٌْْْ ًًِْ ْ ْےن ْ ٌْْ ْ
ْ

نصےْ ْاجيادٌْؤٌَ ْےنْ ْھيْحمييْےھچ ْےنٌْْٓيشْےھچْ
ٌْوجسْْينْ ْبلاء ْنص ْْلولْ ْْاے ْْاهللْ
ٌعيدي ْػاں ْانْ ِْ
ْ

فهص ْْدامئ ْ ْنصے ْ ْاْكا
كظاكيْ ْ ْدؿْ ْ ٌْا ْ ْْدامئْ ْ ْ ْف ِهص ْ ٌْْؤٌَْ ْ ْين ْ ْْنصے ْ ْاْكاْ
دایىوْ ْ ْاٖوا ْ ْ ْ ْمهسرد ْ ْْينْ ْبلاءْ ْنص ْ ْْلول ْْاےْ ْْاهللْ

3330

بْػدْریةْ ٌْاْ ْْهعس ْ ْ ْانْ ْ ْْػٕ ْ ْْنصے ْْجًٍری ْ ٌْْؤٌَْ ْْينْ
اْ ْ ْدايعْاحلق ًٌْْْْ ٍِسْ ْ ْين ْ ْبلاء ْ ْنص ْ ْْلول ْْاے ْ ْْاهللْ
ْ

خباىةْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبؼاػةْ ْ ْ ْابكا ْ ْ ْؾاخبْ ْ ْْينْ
ٌْوْدْةْ ْ ْينْ ْ ْ ِْ
َّ
اٖواْ ْْبْ ْؼاشْ ْْكاىسْ ْين ْ ْبلاءْ ْ ْنص ْ ْْلولْ ْ ْْاےْ ْ ْْاهلل
ھتياٌْفلودْيْلاءْجمیْ
ھتيا ْ ْ ٌْْْفلودْ ْ ْْاثين ْ ْ ْ ْاْپْاْ ْ ْ ْياىً ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْيْلاء ْ ْْجمیْ
يسمي ْ ْْاملشو ْ ٌْْْفصْدْ ْْينْ ْبلاءْ ْنص ْ ْْلول ْ ْْاےْ ْ ْْاهللْ
ْ
زْالؿْ ْ ْ ْ ْاىؼفلةْ ْ ْ ْ ْاْكاْ ْ ْ ْپالكے ْ ْےھچ ْ ْ ْھبصي ْ ْ ْاكظوْ
اٖواْ ٌْيھٹا ْ ْاْ ْ ٌْورِد ْْينْ ْبلاء ْ ْنص ْ ْلولْ ْ ْاے ْ ْْاهللْ
ْےھچْنيسم ْجاریة ْػٕ ْھيْ
يبادة ْ ْينْ ْرظوـْ ْ ْاخلریْ ْ ْنيسم ْ ْجاریة ْ ْ ْػْٕ ْ ْھيْ
اْ ْرمسوْ ْ ْانْ ٌْْػْجْسْدْ ْ ْْينْ ْبلاءْ ْ ْنصْ ْ ْْلول ْ ْ ْاے ْ ْْاهللْ

3333

مجَْ ْ ْرسخاينْ ْ ْجعٌلينْ ْ ٌْباحْ ْ ْےھچْ ْ ْػٕ ْ ْ ْدمحمْ ْ ِْوْ
اٖوا ْْرْيِْػصْ ٌٍْْْجْسْ ْ ْين ْ ْ ْبلاءْ ْ ْنصْ ْْلولْ ْ ْْاے ْ ْاهللْ

جعب ْرمحة ْين ْمتٗيسكْ

ٌٖلريْ ْ ْ ْ ٌْغفصة ْ ْ ْ ْ ْاْزادگيْ ْ ْ ْ ْرمحةْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْمتٗيسكْ
نصے ْ ْےھچْ ْ ْاْ ْ ٌٍْْْ ِْٗسْ ْينْ ْبلاء ْ ْنصْ ْ ْْلولْ ْ ْْاے ْ ْْاهللْ
ْ

ؾيْوجوْ ْانْ ِْؾيْة ْ ْيسْ ْػریيں ْنصےجْ ْجو ْْيصضْدامئْ

كياٌةْ ْ ْ ْحمْ ْ ْ ْدمحمْ ْْين ْ ْبلاءْ ْ ْنصْ ْ ْْلولْ ْ ْْاے ْ ْْاهللْ
٭٭٭٭٭ْ

ُ
اٟھّ رِ

3338

ٓ٣ري سشا

ٓ٣ري سشا

ُ
اٟھّ رِ

ٝن رل سَ رل لگّ رِ

ػہري سشا
ٝن

ضُ٠گٍ

ّ یّ

رِ

ّ یّ رِ

ص٠قَ ٣ی٠ُ ُ٧ا ء ٓ٣

قرُّه ٣ی ُ٧اراء ٓ٣

و ی٠ا ٣ی ُ٧وقّء ٓ٣

َ مً رِ
اب ٚل ىجھ

٣ی٧ا

٣ی٧ا

رـق

و

اب ہل

كمّل

ہَ بز

کمّل

وصّل ٣ی٧ا

ٝن طلع ـی ٧و یّ رِ

لـق لّ ُّػ یّه ہَ

ہ ٧گـ میك ٣ی ُ٧مّه ہَ

لکه٣ ٙی ُ٧ػ یّه ہَ

ٝن مّه ٚل کل ّ ٍ٠یّ رِ

گ

3333

ہ ٧گـ میك ٣یٚ ُ٧ل ہَ

ْجي سَ ہٌ ي٧ذ شو ہَ

اب ْجي سَ آشضو ہَ

گل٥اش میك ٔسّ رِ

٣ی ُ٧ہٌ رستجله ہَ

٣ی ُ٧ہٌ گف یگله ہَ

اوش سه ٣خّش ّمه ہَ

ْجي مّ کلٚ ٍ٠ل َ رِ

طل ہ ٧ہَ

ُ
اظ مّ ٚل ہل ٞہل ہَ

طیٗ ٕہّ

ٔس اب ٚل ٚل ہٌ ٚل ہَ
مللٍ ہَ ُّم

ُّمٌ

ہَ شب سَ ہف لًمٌ

خللي سشا
ہَ

ّ یّ
م ؼہر

رِ
امّمٌ

ىح٠ي اِ خّه ْحّ رِ

3333

ہَ

ْجي میك وي ًسپی ٧ہَ

عّلف میك ٚل زع ٧ہَ

آب

ًُ رِ

رٜك

کٍ

سی٧

دمحم

ٓ٣ہّن

خّل ؼ

لّ

ي٧

دمحم

ٚله م٠د میك و یّ رِ

اظ شب کٍ حٗ یمٍّ٠

ہَ هٗ میك لْ یمٍّ٠

اظ شب سَ اب یمٍّ٠

ُ
ٔس ٣ی ُ٧رھق لگّ رِ

مّي رٜك ہَ

قرح ٙمیك مؤوبیك ہَ

ُ
٣ی ِ٧طل رش یمیك ہَ

ل یّ رِ

ًسیفر

مللٍ طل

و یًر

ي٧لّش

*****

 ٙقّ

رٜك

ٓ٣

دمحم

3335

ٟھر ُّؿ رٜك میك آُّ ہَ ملْف ٞہّش لّ
ٟھر ُّؿ رٜك میك آُّ ہَ ملْف ٞہّش لّ
رولہّ

ٔط ّ ٧یّ ہَ ٔو

ُّم٠اش

لّ

قرخ ی٠ي و و یّشق و میمله ه ِ٣خ٠ا
ٕہرِ لّ ّ ی٠ھ یّ ٞ ،ہی یّ ٟھملله کَ ھّش لّ

اہلل

ٝ َ١ن شوض رکھُّّ ہَ مؤمیله

م یّ مک٣

ہل

ػ یّّٔ

ٓ٣وشرگّش

لّ

َ لّ ہ ٧گھڑُ رؿف و خّي ہل قزوه
رو لہ
حٗ ُؾ ػہّه میك روشي ہَ ل یـ و ٞہّش لّ

3338

ٓ٣ہّن رٜك

ُ
خلٔ ٠ط ٧کَ ٌظحػ شذ ٓ ٣خ٠ا رکھَّ١
ّ
ُ
ْجف الہ ُ٠کل خّسنن سط ػ یّش لّ
ئ ٣ٓ ٧ط ٧کَ ُُّ٠ھّ طل ٔو ٚ َ١ل ہل گ یّ
رل مّر مّر ٕہرِ کَ ہُّ ٧ش ُّش لّ
ٔو سَ طلان طلع ہیك ٔط ٧سَ ص عیٓ ٧ق
رل آح مّرمّه ہَ صعّش و م یّش لّ
ہ ٧ستٌ کٍ مّھی ٙہٌ طلسٌ سَ ُ٠ل گتٌ

َُنّا
و یـ هس

منن میك يزي ہَ اخّش لّ

َ
رولہّ لّ رـق وي ہَ کو ٗ طّشي کَ لنن

ٟ
ِ
َ سَ ُّ ٍ٠ھف شہَ نتٌ کٍ رھّش لّ
ٞہن

3333

ُ
ل
َ لّ ٣ی٧ہق
َ هٗ ؽروظ طل رو ہ
ّم نگھ
رم ّ ی ٠ہلوِ ٌُّوء ًسؾ

ّ یّش لّ

ٚلمّي ظمع ہل َ١ہیك رولہّ کَ ُّظ حٗ
آنکھمه میك ٟھمل یّ ہَ ظمق َل ضاش لّ
يً ٧ش ٙہیك ي٧اب ًطّ٧ت سَ مؤوبیق
م یّ پ ّشز ہَ کو رس میك ٞہیك عف
ٕہزارِ

کٍ هسا رد

ؾيار

لّ

رلٍ طؼ سَ ہل زصلل

اوش خّت من جْی ٧ہل ہ٧

اُؾ لّش لّ

مّه ُّة شہلٜك رولو و رلہق کَ مّرمّه
حٗ ُؾ ٔسّن ُّقٍ ہَ اظ شوضگّش لّ

3333

ٞہر

شّمل

ٞہر

علٍ

ٞہر

قّطمن

ٕہزاري طلع شہَ ٔو عّلٍ ّ یّش لّ
اكم ٠ؽمّر رٜق ہله حٗ طلر ِ قّشسٌ
مقیلل ع٢ش کیله ٝن ہل ْجي خّوسّش لّ

٭٭٭٭٭

3333

ٟھً ٟھمَ ظمق

رنکھّْ

ٟھً ٟھمَ ظمق رنکھّ

ُعّرت لّ ضمق رنکھّ

ٞہّ ٞہخً ٙطّ٧ت سَ

ٟھرا ہ ٧اُؾ رن رنکھّ

کہّ امًق  َ١کو ٝن

ظمق ُّؿ ع٠ن رنکھّ

وي خىیلب خ٠ا کل هٗ

ظمق ٓ ٣سو المیق رنکھّ

٢تجیق رنکھّ

طل رنکھّ قک ٣سَ ٔو کل

ٚل

ٚلش

ظمق لّ شب ٓ٣ہّن رٜق

کل

ص ّ
وم ال٥مق

لکيرا ٍ٠میك اظ ٔو کَ

ٚل ھ ی ٠و ی ٠اوش ت مق رنکھّ

ٝن مل طّه کٍ اطّغ ٙمیك

ملؾ اوش أس و عق رنکھّ

رنکھّ

3330

ہَ و یًر و یّشق رس

میك قرخّه يرر و ضن رنکھّ

ٞہّ ٍ٠سَ ّ یّ طلاه ہ٧

رش اْجمق

ٔط٧

رنکھّ

ُ
امّم الـع٧

لّ

ٚلش

٤یق رنکھّ

یمُّ ٍ٠ل یلله  َ١و یـ

رش

٣ی٧ا

ىخق رنکھّ

دمحم

کل

*****
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٣ی ٧معّه خّم اُؾ ٟھر کَ ًُ اوش ٟھٌ
٣ی ٧معّه خّم اُؾ ٟھر کَ ًُ اوش ٟھٌ
ہَ ٝن ٕص ٠التحّء ؽرػ کو َ اوش ٟھٌ

میليء قرروظ سَ طل کو ہلا ٞہري وش
َ وي میغف سَ کہ یّ ہَ کھً اوش ٟھٌ
ا ٢ن
َ ُّب ہل
وصـ رل آشام ہل ُٔسنن مَن
ّ
ٟ
أسٌ کہّه ل٢ت خّه ہل ٟھً اوش ھٌ
ُ
ؾؾؽ میك طل ہَ يزي خّ َ١ہَ عّّؽ اسَ
أسّ ٟھٌ کل ٍ٠ہَ ُّّ ی٠

َنال

اوش ٟھٌ

3338

َ ہَ  َ١خّن کل
َ ُّقٍ ہَ خّه ْچس
طل مَن
کجي ٚل خ یّ ہله میك  ، ٍ٠مّقٍ ًُ اوش ٟھٌ
طّلْ رّ یّ کَ ّبیك ہّٟي لگّ کجي ٟھٌ ٞہیك
مـ کػ اكؾمظ شو شو کَ
رھر ُّح کل

نَال

اوش ٟھٌ

لل ی َ
ع قـ لّ ا ـ رھر يٝ ٧ن ٣یُّ ِ٧شہّ
خّمو ق یّغ ٙلّ شکي ٜق ٝن مً اوش ٟھٌ

مللٍ دمحم

ُ٠ش رٜك صّحٗ ٣ی ُ٧وـظ ٝن ص ٠آقرٜك

آٍ٠

آِبننء رل کو ّبیك ْچسٌ رؽال اوش ٟھٌ
هٗ کل مًُّ ٣ی ُ٧وـظ  َ١أسّ ٞہّه
َ هٗ رل میك ہّه اوش مً اوش ٟھٌ
َ ٟھ
کہن

3333

شّبنء عّلٍ ٣ی٧ا طؼ سَ صلو ٟھّ مً
خ٠ه ٙاشمّر لّ آوِ صلو اوش ٟھٌ
ٓق کَ ٣ی ُ٧طلّ یّه ہل َ١ہیك طلع مؤو یّه
َ طلع ہل َ١اہـ وَ اوش ٟھٌ
رُکي ْجھ
َ
آُّ طل مُّـ ٣ی ِ٧رش ٝن عتٌ ہل گ یّ
ٟھر مع ھ٢ا کٹھم آُّ مً

اوش

ٟھٌ

ّ
آة کَ ُّغ ٛہل ٍ٠علف کل ؽزت رو خ ی٠

ک
ٟ
ھ
علف و ارب لّ ہ ٧اُؾ ُّب ال اوش ھٌ
ّ
ر ٜق کٍ ِی یّر ہَ م ٠مک ی٠ش سٌ آح
لعٌ ٧کّشم کل ہل ٍ٠آح طً اوش ٟھٌ

3333

رْمق رٜك آ ك میك شمؾ کٍ خل یّ ٟھّ وي
رُکي ٣یّ ُ٧ممٔ و مّه اوش َؽال اوش ٟھٌ
ُل یّ ٟھّ گھر سَ ٣ی ِ٧عّلف أسّن ُؾ
قبض سَ ٣ی ِ٧اِ

ق یّػ َنال

اوش ٟھٌ

َ
ک
ٟ
ھ
آح رش قبض حٗ ٣ی٧ا ال اوش ھٌ
ُ
عتحنء او ی ٠ہ ٧رل لّ کھً اوش ٟھٌ

لَ
َؼا رم ط قلٍ سَ حٗ ٓ ٌ٤کَ ہلٚ َ١ل طلاه
ّْ ٚل ہل ٣ٓ ٍ٠ي ٧اوح عً اوش ٟھٌ

َ
ً
س
بلُ
طلر کَ و ی ٣ٓ ٥ٓ٠حٗ ٚل ہلا
ُ
ٟ
وفر لّ لسک ٣یمّم اٟي کَ خً اوش ھٌ

3335

َ علف کٍ رولٔ ولَ
طؼ ٚ َ١ل رُ ہَ ْجھ
َ کی٧ت کَ ه ٣ؽرػ رَ اوش ٟھٌ
وا َ ط
ػ ی ٠علٍ ہَ ٣ی ِ٧گھر لّ ش ٢یٗ الیغف
ُ
اّ یّ ْىجي ان کَ ّبیك ُّظ نال اوش ٟھٌ
*****

3338

٣ی ُ٧رہلی٢ ٩ی ّ ٙی٠گٍ ہَ
٣ی ُ٧رہلی٢ ٩ی ّ ٙی٠گٍ ہَ
٣ی ُ٧لع ٧و یّشق میك ق٠ظ کٍ

ض
ت
ق
ػ یّرت ٝن فٌ ضُ٠گٍ ہَ
يزاُّ کٍ ؼحّّْ

ؽيذیگ

ہَ

٣ی٧ا ٚلشاٍ٠

ػہري

رنکھکٝ ٣ن

سمّ کَ خُّ ٠کل ي٧و ی٠گٍ ہَ

ظمق آُّر

ُ
ْ
٣ی٧ا اوش ر مق

کٍ واصُ میك ذ٥اهَ ،بز هسدیگ ہَ

ہَ ضّ یّٔش ٞہ ٙل یکق ٝن ٔو کٍ

ػ یّّٔ کٍ ؼخٗ ضِی ی٠گٍ ہَ

ُ
ٞہٌ رہلی٣ٓ ٩ہّن الہ ُ٠میك

یمّ ٍ٠کٍ ہنیفو ّ ی٠گٍ ہَ

*****

3333

َ امّم
٣ی ِ٧مکھڑِ میك كمک
َ امّم
٣ی ِ٧مکھڑِ میك كمک

٣ی ِ٧ػہرِ سَ ٓ٣سَ ؽمّم

٣ی ِ٧ق٠مل میك شي ه ٣عًم

ُّ َ١ؿی ٙمیك اعلٍ خ یّم

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم
نیػ رٜك مّ ٚل اعلٍ ہمّم
علف ارشٔس مّ

مّي و یّم

ُ
خّٛف ا جلی٧

مّ

يم قّم

ٚلش طؼ ه ِ٣وؽػ طًم

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم

ہَ دمحم ٝن ننٹھّ مّ ُّم

مَّ جی یّ ہله صت ٞاوش مّم

حٗ ٝن ٣ی ُ٧ہل می٧ا خ یّم

يرٕضٌ رٚلِ کلٓ ٣کَ خّم

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم

3333

ہَ ُل ی ٠طؼ کَ آح اعًم
ه ِ٣ہّٟھمه ٝن ٣ی ِ٧ق یّم

ُ
طیٗ الـع٧
ہلوِ

مللٍ اَُّم

او ی٣ ٠ی ُ٧یمّم

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم

ہل ػ یّرت صللت و ظ یّم

ْح قؾ ہلِ ہ٧

مک ٣لّ کہ یّ شہله میك لًم

ىح ِ٠کَ ٘ع ٠ہلِ مًم

لّم

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم

اِ

دمحم

َ م یّ ٝن
لک ھ

ف ظیف الم قّم

م٠ح ٙم یّ ٝن ه ِ٣اىلام

اقًم

ـی٧ت میك ہَ هٗ اخًم

ّ یّء

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم

3333

ؽرػ ٞہّ ٍ٠کَ ہَ ٢یعّم
و یًر کَ ہَ

اُّم

آَ١

ٕہر

ش ٢یع

ٓ٣لّت ہلِ ہَ

ه٣ام
عّم

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم

لَ وو یلو ٢ َ١ی ٙالحرام

ه َ١٣ہَ ٝن رعّء خّغ و عّم

شہَ لّـ کَ ٘ع ٠طل َم

ُّقٍ شي ٚل وہّه لؿ م٠ام

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم

٣ی ِ٧مّٝن میك ہ ٧آشام

ُّ َ١اٙقس اوش

ارسّم

َ ہَ طعّم
ؿی ٙکَ مل

ه٣

ا٘عّم

ُّقر ٝن

ْجي ٝن مللٍ ہَ َکہل مًم
*****

ٚل

3330

خّ گَ ہیك ْخُّ ٙه کَ اُّج و سکلش کَ

خّ گَ ہیك ْخُّ ٙه کَ اُّج و سکلش کَ
راش الط٧ـ ہَ ٕہر ق٠م سَ زصلش کَ

م ن
آنکھیك ہل٤یك كمّل ٔو رٜك سَ رستَ ِضی
ا سّن ہَ ٝن ع٧ت ّ
شب عومش کَ
ر
ز

َ طل ٞہّه ُؾ زصلش َ١
شْحن ق٠م کنن
شوٚؼ قزا ملنمّه ہل َ١گھر میك ملش کَ

حٗ ُؾ وقال إکّ ہَ رل میك وَقال ہَ

ٞہخ ٙکَ  ،اِیسّؼ و طلسٌ و رحور کَ

3333

خ٠ه ٙمیك ُّشوه اُکٍ ٝن اصً ه ٣و لصلش
طّلْ ہل گٞ ٣ہش ٙمیك طلش و لصلش کَ

كم ٠خ٠ا و ٘ػ٢ ٙتٌ  ،م٠د مّي رٜك
رو ٤یق لّم ہَ ٞہٌ ُّشوه غ٧وش کَ
ّ
خ٠ه ٙمیك رنکھیك اُکل امّم ال٥مّن کَ
ُّشب قرّْ آ َ١کہیك رن ظہلش کَ

َ ہّٟي سَ
واہلل طؼ  َ١شوض اضل ا ٢ن
َ میك ٚلش کَ
َ رؿف کل مّ ْچ
زھَّ ہَ ا ُک

3338

ي٧راش رو ػہّن ہیك والٍء ْحر و ٓ٣
مّلؾ ہیك أس و خّه کَ ،وطلع و طیلش کَ

آ َ١سَ ٔو کَ طلشر و لًه يرر و ضن یمّم
سور کَ
ٟھملَ ٞہیك سمّ َ١ہیك مّشِ ر ر ُ
اكم ٠کل گل ملتًوء ُؾر و ىخق ٞہیك
کہو لٍ ہَ ٓٝ ٣ن ُؾر ملاىؼ ُعلش کَ
٭٭٭٭٭
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حٗ ُؾ ظمق میك گـ شہَ اوش گـ میك ٚل شہَ
حٗ ُؾ ظمق میك گـ شہَ اوش گـ میك ٚل شہَ
ي٧سی٩
ہص یّش

ُّؿ

ُّرٔو

ُّع ق یلوء

ّ یؾ
عّلف

لّ

طل شہَ
سه ٣ہَ

ُ
ل
ر ھق م٠د کٍ گٍ شہَ خّل وصؤ شہَ
٣ی ُ٧طرـ خ یّل طل ُُّ٠ھّ ہَ ُُّ٠ھّ ہَ
ہف وي ٞہیك کو رس کٍ ٗ ظر خّش ّم شہَ
عّلف کٍ ہَ خ یّت ٣ی ِ٧رم ق٠م کَ مّٟي
ُّقٍ شہَ ضمّٝن ػہّه ُؾ کو ٚل شہَ

3333

ہل َٕشف عير مّي ہ ُ٠کٍ طل م٠د میك
لْ ٓ ٣اگ ٣شہَ ٚل ٞہٌ گف یگل شہَ

َ خّل ٓ٣
خللِ میك اظ ق٠ش کو کہیك ا ٢ن
ممکق ٞہیك کو خُّ٣ ٠ی ِ٧شو ٓ٣و شہَ
ہف

خّ٤یك

ن
نُ ِ طّ لع ظمک یّ ہَ
َ َ ِّیُِ
ا ٢ن

ُ
گ ٣مہرُّن ہف ٝن طل ٝن مّي شو

شہَ

ہ ٧ىحص خّہ یّ ہَ ضمّ َ١کَ رشو یّه
خّشُ ٣ی ُ٧ف طّ صف ٙآب طل شہَ
ہل خّ٤یك مّل و خّن سَ ص٠قَ زصلش ٓ٣
گ٣

آشضو

شہَ

ٚل

ٞہٌ

آشضو شہَ

3335

َ ہیك ًش ٙم٠د ٔو رٜك میك مّق یّ
ش ہن
م یّ رل کل ّمف خّم  ،خ یّل نبل

شہَ

رُ٠اش کَ

َ
لن

ہَ

اؿنمّؾ

رولٔ

ا٢یلي کیله ٝن صت ٞو ًسّ

کلُکل

شہَ

اِ رل و لط كمُّـ م٠د

ٔو

ضمّه

٘علُ ٢کَ علػ ہمیك ضّْ گلل شہَ
اخًغ کٍ ٝن ؽرػ ہَ ٣ی ُ٧خ یّب میك
ہُّ ٧ب

میك الہٌ می ُ٧آٓ٣و شہَ
*****

َ
ؿبہ ٙگل٣و ہَ طلش ُُّّه  ،آ٣و ٌکـ ہًلٍ ہَ
3338

َ
ؿبہ ٙگل٣و ہَ طلش ُُّّه  ،آ٣و ٌکـ ہًلٍ ہَ
آح طلسٌ کٍ قراوا ٍ٠ہَ ػہرِ ٝن روَ ٍ٠لٍ ہَ
ْجف رٜك صّحٗ  ،واَ و یّطٗ  َ١مؾ ُ٠ش معّلٍ ہَ مّي دمحم
عق سَ دحـ ہَ ُ٠ش سمّٝ ٍ٠ن وي ُ٠ش کمّلٍ ہَ
اِ ٔو عّلٍ ٣ی٧ا ّؤالٍ خلؼ لّ را ٍ٠و عّلٍ ہَ
أسّن ٚل م یّ عق و ٔطٟ ٧ھٌ قبض سَ ٣یٝ ِ٧ن خّلٍ ہَ
َ
قبض ہَ أسّ رسکٍ گ٣ا ٍ٠آٝ ٣ن کلي سٌ ٟھّشُ ہَ
شود ٝن خّٛف طّ ٍ٠کٍ ہ ٧رم شمؾ کٍ لگتٌ کذا لٍ ہَ
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ٛف ٚل ؼخٗ کل ٍ٠رھلم کَ ہل ي٧راش قیلت طلع اطماش
وصع اٚلکھٌ زھٗ ہَ خ ُ٠اوش طرض ت مہّشُ ٓ٣الٍ ہَ
مّي ػہّه ق یّػ ضمّه ہل  ،مّلؾ کلن و کّه ہل ٕہّ شوٚؼ
ٌ
ُّؿ ػہّه میك آة کَ ُّغُّ ٛضگٍ اوش ہُّ٧لٍ ہَ
واي شِ ّممٔ واي شِ ہه ٙآُکٍ اِ ٔو عّلٍ ص قّت
َ ه٣م سَ ُّض و ٘غف کَ مہ ٠میك خلؼ کل ُّلٍ ہَ
ا ٢ن
ٛف ٚل ہل زع٧ت سات و یّشق ٛف ٚل ہل ىجمع ہ ٧طلٍ٠
ُ
رٜق کَ ٛف ٚل و یّشِ ہل ٛف سَ سی ٧کٍ شات اخّلٍ ہَ
ٌکـ میك أسّه کَ ٛف ٚل ہل شصلاه خّن سَ ٛف ٓ ٣ہف قرُّه
قُّـ صْ ٠چسیك ہَ ت مہّشُ مّن طل ٛف ٕ َ١کّلٍ ہَ
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٣ی ِ٧ہٌ ُّغ ٛرٜق ہ ُ٠ہَ خ ی٠ي و ضُ٠ي طلشو ی٠ي
مکھڑِ ٝن رعلت طؼ کَ یمُّّه خُّ ٠مّ ٚلش ًُلٍ ہَ
ذ٣ذ کل طله ہَ ٢بہف گ٣رع رٜك میك ہَ ٣ی ُ٧م٠ا کلًش
رشُّ کل ہ ٧رم ملح ض ٍ٠ہَ قبض کل ٣یٚ ِ٧لالٍ ہَ
روش میك ٣ی ِ٧لطػ کل ّممٔ  ،خلف کل ضوش رلی ُ٧ہَ
اہـ سیف ٓٚ ٣ل ہَ وعفّس  ،ع٠ل لّ طلسی ٧والٍ ہَ
َ خّصـ طیع شمّ ہَ
ػ ی ٠علٍ ٝن مک ٣کٍ خّ ہَ  ،طل ْجھ
َ لطػ م قّلٍ ہَ
ىح ِ٠میك گ ٣ه ٣كمْ ٠حّ َ  ،طل ْجھ
٭٭٭٭٭
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رس ٕٓ ٣گّي لطػ و ٚلاضع خ٠ا هِ٣
رس ٕٓ ٣گّي لطػ و ٚلاضع خ٠ا هِ٣
ُ
م
م یّ ُّب ہَ وسٌ کٍ طل ا کٍ ّ یّ هِ٣
ُ
ل یکق طل اّ یّ يرم ٠و وم رؽذ ہل إکّ مک٣
ُ
َضم ہَ ام
ؿ
ت اٌکّه ارا هِ٣
وم
کل
ر
ر
َ ٝن م طلع رلچش٘ ُّر شکي
اظ وا َ ط
خّه ٣ارب سَ شوٓ٣و ٔو کَ ٓ٤ھّ هِ٣

ٓ٣ہّن رٜك ٚل ُّب ه٣م رس ٝن وا هِ٣
ّ
سشي کل ُـ میك خّہَ ٚل مہر ظ یّ هِ٣

3300

انگسیُ٧ء ق٠شت طؼ ہَ گٍ ٣ی ِ٧مّٟي
گ ٣ملش کل هٚ ِ٣ل ملنمّه ْحّ هِ٣
ّ
ق یّػ ؿع ٧أسّ ہَ ٚل اِ هٛ ٣ف خلؼ
او ی٣ ٠ی ِ٧قبض کٍ مّي و گ٠ا هِ٣
َ
طل رش ٝن ٣ی ِ٧آکَ ه ِ٣گّ ٣مال ُّن
ُ
ٚل أسّ کجي ٚل امکل ٝن شٌّت ف طّ هِ٣
ُّ عير ا٢تٌ شہلِ عتٌ وي ٝن ہل وقی٧
ُلکو ىجٌ ہل اوشوه کل ٟھٌ وي رُّ هِ٣
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اِ آق یّب رٜق ٚل حٗ ٓ٥م رٜق کل
َ ٚلش کَ خللِ ف طّ هِ٣
رپپَو سَ ا ٢ن

َ لَ
مہ یّب هٗ و یّشوه کل ہيراي ا ٢ن
خ٠ه ٙمیك

ه
ك
٣ی ُ٧زا

ٕص ٠التحّء هِ٣

ىح٠ي ٣ی ِ٧خ یّب میك اِ والٔ ٠ط٧

لَ
ر
م یّ ہَ ؼخٗ طل اع م اشػ و سمّء

هِ٣

ُ
وستٌ ہل امکٍ ُّش ھیللٍ کَ ْحر سَ
رس کٍ م٠ر ٚل ٚلد مّ ہل ُّ خ٠ا هِ٣
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اِ ُّّْ شّمل خ٠ا راعٌ امّم
ہ ٧رم م٠ر ٣یٔ ُ٧و ًعکـ وسّ هِ٣
مقیلل ہل اطّغ ٙطؼ اظ سَ طل ٣یُ٧
خ٠ه ٙمیك آکَ ّ ی٠گٍ صت ٞو ًسّ هِ٣

اہلل

َ م٠ام
٣ی ُ٧سات کل قّٛف ش کھ

ّ
اوش لصـ سَ یمّم سٹھٌ م٠عّ هِ٣

اكم ٠کٍ آشضو ٝن ہَ اِ مّي سوالحًل
ُّ عير کجي ٝن ٣یّ ِ٧ما کٍ ّ یّ هِ٣
٭٭٭٭٭
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رس رل میك الفٔ ٙو کلن و ٌکّه ٞہیك
رس رل میك الفٔ ٙو کلن و ٌکّه ٞہیك
گـ ہَ و ل یؾ ٚل ٞہیك قّلْ ہَ خّه ٞہیك
َٚؼ ٣ی ّ ُ٧یّ کَ ہمّشُ ضُّه ٞہیك
َ
ٞ
قُّـ ٣ی ُ٧صف ٙکَ ہمّشا رہّه ہیك
علمّن و طلش  ،عق و ملؾ أس و ورش و طی٧
ان میك سَ کلن ہَ طل ٣ی٧ا م٠د طلاه ٞہیك
٣ی ّ ُ٧یّ و متقی ٙو م٠د و وصػ میك
َ
وي کلن مّ رہق ہَ طل شظٗ اللسّه ٞہیك
َ
ُّّٔ ٣ی ِ٧ىخق  َ١م یّ ہَ رہق ٣ی٧ا
َ ـیٟ ٧ھٌ کہّه ہَ کہّه ٞہیك
وشٝن وس

3303

ہ ٧ستٌ کٍ مّہی ٙسَ ہیك آ گّي مّي رٜك
ُ
امکٍ كؿف ہَ رس ٝن کل ٍ٠ستٌ ٞہّه ٞہیك
خ
ی
ل
گ
ـ خ٠ا لّ ہَ ھر
مہمّه َسُا

٣ی٧ا

وس شوض گھر میك ٣ی ِ٧کل ٍ٠مبہمّه ٞہیك
ہیك آح کـ ضمّ َ١میك مّؽر ہ٩اش ہّه
ل یکق ػہّه میك ْجي مّ کل ٍ٠نکنن راه ٞہیك
شہلُگٍ ُّؿ رعلت طؼ میك م٠ا ٞہّش
َ ذ٥اه ٞہیك
َ رسک
ٝن وي ظمق ہَ وا َ ط
ارسّن کَ کو ی ٠میك ہَ ُؾ ػہّه اسی٧
ّ
ق یّػ ْجي مّ کل ٍ٠و یّن ػہّه ٞہیك

3305

ہَ

جیسّ

الت قّت

٣ی٧ا

مؤوبیق

ٓ٣

ُّة أسّ ملتفٞ ٙہیك مّه مہرُّه ٞہیك
َ
م یّ کلْ ٍ٠جي سَ رل میك  ٙقّف ضفٌ ش کھ
وي ٟھ ی ٠کلٔسّ ہَ طل ْجي ٓ ٣ػ یّه ٞہیك
ہلُّ ٞہیك ہَ شر وسٌ ىخ یّح لّ ّمال
ل لط " ٞہیك" کل خّ٢تٌ ٣ی ُ٧ضُّه ٞہیك
اكم ٠یمّم طمش

ػہّه کَ ُلٚ

َ
گن

اگلٍ سٌ وي ضمیك ٞہیك وي آسمّه ٞہیك
٭٭٭٭٭

ُ
َ
رس رل میك ُّؿ الف ٙمّي ضمق لگ
3308

ُ
َ
رس رل میك ُّؿ الف ٙمّي ضمق لگ
ُ
َ
ؿی ٙمیك کیله ٝن اٌکّ علح٠ي ظمق لگ
ُل ی ٠ہل

اق یّل ٣ی٧ا اّ یّ
ُ
ک
َ
َ ِ هػ سبہر عن لگ
طل ي ٧سَ ا مک
گ٣

ٓ٣ہّن رٜك

افی یّظ ٚلش ه ٣کَ شو َ١مّي سَ

َ
ہل مہر کل رؾمـ ٝن مو کل گہق لگ
طلشٜك ملیك ٞہش ٙمیك ٣ی ِ٧ىخٗ سَ ٚله
َ
َ رولہق لگ
رولہّ کَ رس طرد سَ گل

3333

َ وي
ہّه ّْ ٟھٌ ٣یُّ ُ٧ت کٍ ٝن کل ٝن ٞہتچ
َ
ّم گ ٥کَ خّي قک ٣میك گ٣غن شٓق لگ
ُ
میك اظ للؾ سَ آح ٓ٤ھله م٠د مّي رٜك
َ
ہ ٧اُؾ ملٜ َ١ق ٝن طل اق اق رہق لگ
َ ػہّه کہ یّ ہَ ٚل وہّه
طل ُّت خّ ہنن
َ
کیله ٣ی ُ٧وـظ میك ٝن رل اْجمق لگ
کی٨ا ٓ٣اُّ خّموء مّي ضمق سَ ہل
َ
ُّ شب طل میَ ُ٧ع کل رو گ ٥کيق لگ
ُ
طلع آوِ م یّ اِ ٓ٣ہّن رٜك امکل کیله گًب
ُ
َ
َ مق لگ
طل نبل٣ َ١ی٧ہق طل ٣ی ِ٧ا ُک

3333

َ کلُّٚ ٍ٠لظ ُّ َ١مّي
حٗ کقش ه ٣مک
ُ
َ
مّمّن اظ میك رونبله ٝن  َ١ىخق لگ
 ٙقل ی ٠وـظ میك ٣ی ُ٧کنتٌ ه ِ٣کلٍ٠
ُ
َ
َ ٣ی ِ٧ىخق سَ ىخق لگ
ممکق ہَ ا مک
اكم ٠کٍ أسٌ قک ٣ہَ طل عق قرّْ میك
ُ
َ
آنکھمه سَ ٣یٔ َّ١ ُ ِ٧و سوالمیق لگ
٭٭٭٭٭
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رستجله ہَ ظ یّ کل ٣ی ِ٧طمش کٍ
رستجله ہَ ظ یّ کل ٣ی ِ٧طمش کٍ
ّ
شب ًسبلش کٍ
ہَ ْحلٍ ػہّه
ُل یلله میك رشؿیله ٝن ہَ ہ ٧آه
٘غمن طلا٣ ٍ٠ی ِ٧لصـ نیؾمش کٍ
ُّؿ رعلت میك ہ ٧اُؾ ىحر کَ گلله
میك ہَ بز لطػ ضبػ٣ ٙیٚ ِ٧لش کٍ
ّ
گ
٣ی ِ٧لـق میك ق٠ظ کٍ ل٢ت ہَ ہ٧
َ
ْحـ کٍ ٤یق کٍ اوش اُگلش کٍ
کجي ؼخٗ طرض کٍ ہَ ٝن ملح ضٍ٠
٣یِ ِ٧یبیق کَ ْحر ًضجلش کٍ

3330

وؽػ ه ٣کَ ض قّٚؼ کَ اي٧اش ٔس
اہـ اخًغ سَ وؽػ رْجلش کٍ
٣ی ِ٧دعنلَ ىح ٠کَ آقّف میك
قک ٣و ع قـ کل ـی٧ت  َ١مبہلش کٍ
روش سی ٧میك و ی٠ؾ طؼ ٣ َ١یُ٧
مّن کل ٔس ظہلش سَ ًقہلش کٍ
هٗ ٓكف میك خ٠ا ٣ َ١ی ُ٧سهٚ ٣ل
ًسیفر کٍ ّ یّّٔ سَ ًػ ظمش کٍ
آل اكم ٠کٍ نیػ ہَ ہ ٧مؾرکو
میك طفر سَ م٠ا شب  َ١مبصلش کٍ

3333

اكم ُ٠اضلٍ ي٧ؾ ٓ ٣ہَ ّ یّ
٣ی ِ٧ہّرٝن رعلت کَ رنبلش کٍ

3

می ِ٧مللٍ دمحم ٚل قرآن کٍ
آّٔ الیلش ہَ ّمشت الیلش کٍ
اِ یمّ ٍ٠اُ ٠کٍ ہَ آُّرُ

3

ّ ی٠گٍ هٚ ٣ل اظ ٢ی ٙمغملش کٍ
*****
*****

3۔ ٣ی٧ا َل دمحم ٚل قرآن کٍ

3۔ ّ ی٠گٍ ه ُّ٣اظ ٢ی ٙمغملش کٍ

3338

خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ
ُ
ٓ٣ہّن
خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ
و یًر

ہَ اُؾ ّم رو ٔو لّ
ُ
ٓ٣ہّن

ّ
کھمّ

الہُ٠

الہُ٠
لّ

آقّ

رن آُّ

خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

ہف اہـ وَ مّشِ
ىح٠ات

ٞہٍّ٠

ہَ
َ
رش

إٓکّ

ہیك

َ ٓ٣واَ١
آ ُک

َ آۓ
ه َ١٣کَ لنن
ہَ ق یلو

خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

اہلل

کٍ ػ یّرت میك

ُ
اذ ُ٣میك ِ قّغ ٙمیك

مؤمق کٍ ک قّلٔ میك
ّ
وي مّن ٢یلت میك

ّ
م
ہ ٧عق و لؾ ٚلَ
خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

3333

ہَ
اوش

قّطمٌ مل طٍّ٠

ٝن

شظه ٙشكمٍّ٠

ملنمٍّ٠

ٝن

ایمٍّ٠

مّن

ہَ

َ
آ ٢ن

ٓ٣ظف
لہراُّ

خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

ُ
لی
مبصلش ا مق ٛف ہل

ق٠مّ ٍ٠خلق ٛف ہل

الہّمٌ ىخق ٛف

ف
َک ّشا ر

ہل

ىخق ٛف ہل

هٗ خلؼ سَ ٛف اولٍ
خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

طلع خّل ہَ ہ ٧مؤمق

ٓق طلشريء و کف ٓق

وَ ْش َ
ک
ن
ٔو
ْ

اُؾ اُؾ ّ یّ ہ ٧رن

ہَ مّٝنء

َ
٘
غ
رش میله لّ

کھمَ

خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

3333

ع ُ
نیػ رٜك قیؼ الیمق

مبصلغ

قرُّن ہَ ٜق مق رھق

ہَ ىحص قرسنن خلق

یُُُُ ضمّه
ِِصِِّ ی َُ

راعٌ ضمق

ىلَ

خؿ خؿ ؿیل رو مللٍ
ٝن ٚلش

٣ی٧ا

ُّقٍ

عخ ٙمیك م٠ا ُّقٍ

ٓ٣ہّن

ہُ٠

ُّقٍ

شکي می ِ٧خ٠ا ُّقٍ

اوش مّن شہَ اعلٍ
خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

ہ ٧ـی ٧میك قُّ ٠ہَ

ارسّن میك ضاُ ٠ہَ

ٔو کَ ہٌ ىلاُ ٠ہَ

طل قبض ملاُ ٠ہَ

ہَ ؽرػ مًم ارٍ٠
خؿ خؿ ؿیل اِمللٍ

*****

3335
جْة ْ ِْو ْ لگضارْ ْ ْےھچْ ْنوسص ْ ْينْ ْ ْاهنار ْ ْ ےھچْ
ْ

جْةْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ْ لگضارْ ْ ْ ْےھچ ْْ

ْ

نوسصْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْاهنارْ ْ ْ ْ ےھچْ

ٌْوصْ ْ ْ ْ ْ ْ اِوار ْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ
ِ

ْ

ِوراين ْ ْ ْ ْ ْ درابر ْ ْ ْ ْ ْےھچْ

ْ

ِْيملْ ِْوْ ْ ْھكويلْ ْ ْےن ْ ْاببْْ

ِادراؾْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ دكن ْ ْ ْاؾْ ْ

ْ

خقْ ِْوْ ْ ْجوْ ْدیھكو نخابْ

ْ

خریةْ ْ ْ ْ ين ْ ْ ْ ْدیوار ْ ْےھچْ

ْ

لويبْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ رأْين ْ ْ ْ ْ ْنےهْ ْ

ْ

ایْ ْ ْ ْ ْ ىَْ ْ ْ ْ ْ حصاين ْ ْ ْنےهْ

ربْ ْ ْجوْ ْ ْ ْ ْ جتًل ْ ْ ْنصےْ ْ

ْ

اتب ْ ْ هكعارْ ْ ْےھچْ
هكاںْ ْ ْ ْ ِ ْ

ٌؼلكْ ْ ْےھچْ ْ ْهكوايئْ ْنمیْ ْ

ْ

ظورج ْ ْجوْ ْ ْدیھكايئْ ْ ْنمیْ

اْئيْٕ ِءْ ْ ْ ْدؿْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ دیهھػْ ْ

ْ

ظورجْ ْ ْ ِو ْ ْ ْ ِْاظفار ْ ْ ْےھچْ

ْ

راز ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْظْْاؤں ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْثْػےْ

ْ

ربْ ْ ْ ْ ْاٌٖل ْ ْ ْ ْكْظْار ْ ْ ْےھچْ

ْ

اْؤْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْدھكاؤںْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ثْػےْ ْ

دؿ ْ ْ ْ ْ ٌارس ْ ْ ْ ْ ْنًبة ْ ْ ْ بْوْ ْ

ْ

3338

امیافْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْ ذنص ْ ْ ٌْاْ ْ

ْ

ٌَ ْ ْ نْٓتْ ْ ْ ان ْ ْ ْ ْاٌصْ ْ ٌْاْ

ثأْكيو ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ِْرش ْ ْ ٌْاْ ْ

ْ

خيسرِْ ْ ْ ْ ْ ْ نصار ْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ

ٌَ ْ ےنْ ْ ْجْخاؤں ْ ْجو ْ ْ ْھيْْ

ْ

دؿ ْ ْ ےن ْ ْبخاؤں ْ ْ جو ْ ْ ْھيْ

پصدٔ ْ ْ ْ ْاھٹاؤںْ ْ ْ ْ جو ْ ْ ْ ْھي ْْ

ْ

بصھافْديںْ ْ ْرسدار ْ ْ ْ ْےھچْ

ْ

ْ

اظالـ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ْ ػاف ْ ْ ٌْاْ ْ

ْ

حصثي ِوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ كصاْفْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌاْ ْ

ْ

امحسْ ْ ْ ْ ْ ْ خمخار ْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ِ

دايعْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْجوكری ْ ْ ْدیهھػْ ْ

ْ

ٌْھكڑاْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْحْويصْ ْْدیهھػْ

چاد ِزْ ْ ْ ْ ْ ْ ْجمٗریْ ْ ْ ْ ْ ْدیهھػ ْ

ْ

مخع ِةْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاهطار ْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ

ديوة ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْظيماف ْ ْ ٌْاْ ْ

ْ

مميوؾ ْ ْ ْ ْ ينْ ْ ْ ْ ػاف ْ ْ ْ ٌاْ

ھي ْ ْ خقْ ْ ْ ان ْ ْ ِيصفاف ْ ْ ٌْاْ ْ

ْ

اٌْص ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ دىسار ْ ْ ْ ْ ْ ےھچْ

ْ

ْ

ْ

ِْديَْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْايالف ْ ْ ٌْاْ

3383

ؾاخبْ ْجوْ ْغائبْ ْھتاایْ ْ

ْ

دايعْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ْ انئبْ ْ ْ ْھتاایْ

جبْ ْ ھتاایْ ْ
غائب ْ ْ ْان ْ ْخا ِْ

ْ

خوكة ْ ْ ْ ان ْ ْ ْارسار ْ ْ ْےھچْ

نبًة ْ ٌْا ْ ْدفْ ْ اےن ْ ْراتْْ
غائبْ ْ ْ ےھچ ْ ْ ْ ْنًبة ْ ْ ْاےنْْ

ْ

ھپریاْ ْھپصےْےھچ ھجْظاتْ

ْ
ْ

*****

هاھص ْ ْ ْ ْجو ْ ْ ْاظخارْ ْ ْ ےھچ

3383

خ یکٍ صلشت يير سَ ّ یّشُ لگٍ
خ یکٍ صلشت يير سَ ّ یّشُ لگٍ

ُ
ل
ان سَ رل کٍ خىی ٙہمّشُ گٍ
لگٍ

خ یکل ٚلش سَ شب  َ١ىحُّّ ؼخٗ

ّمشت الیلش طلب اوُّشُ

ُ
َ
خّٚله اُکل میك ہَ خّن ایمّن کٍ

ُ
ل
ان  َ١خّن ٝن میٚ ُ٧ل واشُ گٍ

وي جنیٗ خ٠ا می٧ا خىیلب ہَ

ُ
ل
ان ّ َ١م ُّش خّن ّ یّشُ گٍ

حٗ یمّض لخق سَ ٓ٤ھّ َ١ہیك وي

و یـ طو ٝن طرض ّ یّشُ لگٍ

َ وي
َ ْخٝ ٙن ِنٹھ
حٗ وـظ کَ لنن

ُ
طیٗ الـع ٧کٍ مّن ٟھّشُ لگٍ

ص٠ف کٍ طلر لسّن ّ یّن هِ٣

ُ
کلٓ ٣الحل ٠کٍ

ٝن ٚل ٙقفو امّم لّ ہَ ہل ٞہل

ُ
ان  َ١ؿی ٙکٍ طلشٜك ْحّشُ لگٍ

ُ
َ ق٠مل میك ّْ
میك طلىح٠ي ه٣وه ا ُک

ىح٠ي رْمق کل طیغ رو رھّشُ لگٍ

ٞہر

خّشُ لگٍ

ُ
ُ
ا کٍ

3383

َ
زع٧ت میك خّىه ٚل أسّ لگ

ىجھکل قرروظ کٍ اُؾ م یّشُ لگٍ

مؤوبیك مّر و آُّر شي ٝن رعّء

َ راعٌ کٍ شب کل ّ یّشُ لگٍ
ا ٢ن

َ
رْمتٌ کٍ ػہیف میك رْمق خل

ُ
اُکل روٚل ػہّه میك طلاشُ لگٍ

مّي کٍ هٗ رعّ٤یك ّ یّشُ ہمیك

رْمیل کل

لگٍ

حٗ ٓ٤ھّ َ١ہیك ہمکل نبؼ مّي رٜك

وي مؤُ ٠کٍ رھٗ ٔس گلاشُ لگٍ

آُکٍ طمل عير هٝ ِ٣ن رعّء

ه ٍ٠٣ہیك ٓ٥ر شب خلؼ مّشُ لگٍ

ٞہیل عخ ٙکَ مّل رومَّ م٠ا

رل لگٍ ىجھکل مللٍ ت مہّشُ لگٍ

َ
َ آقّ اِ ُّقر ْجھ
َ ا ٢ن
مـ گن

وشٝن طلر خّن ٟھٌ مّشُ مّشُ لگٍ

ُ
َ ٝن ىخیلب لّ
مک ٣ه ٣ان ٝن ا ٢ن

ْجي سَ لطػ و ه٣م کٍ ّماشُ لگٍ

*****

رعّ٤یك

م یّشُ

3380

خللي ٣ی ِ٧رـق لّ ہ٧گٝ ٥ن رنکھّ خّ٢بگّ
خللي ٣ی ِ٧رـق لّ ہ٧گٝ ٥ن رنکھّ خّ٢بگّ
َ ہٌ ىجھکل ؾش آ خّ٢بگّ
و یـ ملسٌ رنکھن
اہـ کیعّه ہحر ٚلِػ سَ ٞہ ٙہَ  َ١قراش
ٞہر ٔسکیك ْجف رٜك لّ ٙقفو

ک

ھنتحّ خّ٢بگّ

و یـ شؤ َ١و ٝن ہلگّ َکي اٞہیك کل ّ ٍ٠یَّ١
مْ ُلؾ گھ ٚگھ ٚکَ ٚل اِ مّي ٓ٤ھ یّ خّ٢بگّ
ؼھمص طلٟھّ آسمّه ذ٣ذ ٞہف ٓ ٣کیله ٝن خَّ١
ٓ٣ ٣ی ُ٧می٩ل  َ١مْ عیسٌ سَ ٞہتحّ خّ٢بگّ

مّي رٜك

3383

شو ٓ٣و ٣ی ِ٧قًطمه سَ ٟھٌ وقٔ ْخ ٛعلف
ّ یکٕ ٣صلٓ ٣کٍ صلشت ٝن

ٚلَ خّ٢بگّ

غی ٧م٠د مّي رٜك ہلگّ ٝن کجي يرىلم اوش
ُّموء اؽمّل می٧ا حٗ کو رنکھّ خّ٢بگّ
اِ ًست ٞوقٔ ٣یٟ ُ٧ھمُؾ میك ہَ ٝن آ٣
گ٣غن شوُّ

آ٢بگّ

کلٚ ٍ٠ل ہیص یّ

خّ٢بگّ

شو ٓ٣و ٣ی ُ٧ىحّ کَ کل ٍ٠رّ یّ میك ىجٌ
و یـ خّٛف ٟھٌ اگ ٣ہلگّ

ٚل ي٧مّ خّ٢بگّ

شام می ُ٧طیع لّ ہلگّ ٝن گ ٣ہبگّم م٠د
ک
ھ
آہلٌ َ١ضملن لّ ٟھٌ ٚله ٙنتحّ خّ٢بگّ

3388

ہل شُّه ٙرْمیله کٍ مّي رٜك خّٝن ٔسیك
َ ٟھٌ ْىجھّ خّ٢بگّ
شي ٚل اِ ٣ی ٧قلؾ ْجھس
ٔش ٙمّہٌ صّـ رو ہلّ یگٍ مّّ ی ٠خ یّش
واش ٣ی٢ ُ٧یغ لّ وس سَ ننٹھَّ خّ٢بگّ
َ
ُ
رُکي لَ اِ شسیف رو یّه ٝن ہلگّ اوش کجي
حٗ م قُّـ مّي کَ ہلگّ ٚل گھی٧ا خّ٢بگّ
َ

ه
ك
ْ
َ
ن
َ ہ٧ن
َ اومّن ل  ،ہلع ہلِی یگ
ہلِی یگ
خ یؿ کٍ طّقٔ ٝن ہلگٍ اوش ٝن ٟھّگّ خّ٢بگّ
ں خ٠ا ان سَ ٝن ا ٕکّ خّ٢بگّ
ہیك ٝن هَسدا ر
َ
مّن کہن

کل

ہمّشِ وشٝن مّشا خّ٢بگّ

3383

طلش ُّؿ خل ٠کٍ  َ١طلر ہل ؼھملّ کھّّ یگٍ
گ٣ ٣یٚ ُ٧ل َ١ق یّ لّ اُؾ ؼھمٕکّ خّ٢بگّ
کسنز ٣ی٢ ُ٧یغ لّ ضُ٠ي ًست ٞسَ ٟھٌ ٝن ہل
٣ی٧ا ُُّ٠ھّ غی ٧سَ ہ٧گٝ ٥ن کھمَ خّ٢بگّ
َ روضذ میك م٠ام
اہـ کیك اوُ٠ھَ ٓ ِ٤شہل ّ یگ
ّ
خٗ مّي رٜك ؿی ٙکل و ی٠ھّ خّ٢بگّ
اوش ى
َ ٝن ہلوٕگّ ارا
طؼ ت مہّشُ م٠د لّ ىجھس
ىٚ ٝل ہَ کلضِ میك مْ رشُّ سمُّّ خّ٢بگّ
مْ كمّل مّي رٜك رنکھبگّ اكم ٠اِ خ٠ا
يٝ ٧ن وس رن آو یّن ٔو  َ١شکھّ خّ٢بگّ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

3383

خللي یُمّ ًٓ ٣ص ی ٠عّلٍ نیػ رٜك ٔو لّ خّ ٍ٠ہَ
خللي یُمّ ًٓ ٣ص ی ٠عّلٍ نیػ رٜك ٔو لّ خّ ٍ٠ہَ
خُّ ٠مّ مکھڑا خُّ َ١ ٠خ یکٍ ق٠ش مًح ٙخّ ٍ٠ہَ

آقّ

ہمّشا

مللٍ

دمحم

نبننء اق٠ظ ؿبکّ ل یّ لْ

لؤلؤ

بز

رشُّ

رل

و یّقْ ،
َ
اض عللم و معّ ٍ٠ہَ

َّ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
اِى ْ ْ ْ ْهذِ ْیحکْ ْ ْ ْش ْغل ْ ْ ْ ْلِسا ًِْيْ ْ ْ ْ ْک ْیف ْ ْ ْ ِْ ِِل ْثلِکْ ْ ْ ًِْ ْس ْیا ًِْيْ
َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ
ي ىلل ٝن می٧ا خ یّ ٍ٠ہَ
ک ْ ْ ْ ْ ْ ْا ًْْت ْ ْ ْ ْْلٌ ْور ْ ْ ْ ْْجٌا ًِْ ْ
اًِْ ْ
ْ

مللٍ ہمّشا نیػ رٜك صّحٗ٣ٓ ،ہّن رٜك ٔو لّ خّ ٍ٠ہَ
مللٍ ہمّشا ٓ٣ہّن رٜك ٝن نیػ رٜك ٔو لّ خّ ٍ٠ہَ
ُ
شکھیل مًه ٙاُکل خ٠اُّ ٝن ٚل اٞہله کٍ ٔسّ ٍ٠ہَ

ُ
ُّغ اٞہله کَ نیػ رٜك صّحٗ ُّغ اٞہله کَ ُ٠ش الہُ٠
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خ یکٍ ػہّه میك ؽرع ٜٓ٣ك سٌ ىح ٠و

شمؾ ملؾ ہَ ؽلق

ؼ
ل
َ

کٍ و یّ ٍ٠ہَ

اٞہله لّ شمؾ قلؾ ہَ اٞہله لّ خّي

َ ىجٌ ہیك کو خ یکٍ ىحّوت آگَ رش ُّ ُّ ٍ٠ہَ
ا ٔس
راعٌ خ٠ا کَ ْجؼ ہیك امّم الـع ٧کَ ُّّْ م طلؼ ہیك
مُّّ ٢تٌ کل اوش خ٠ا کل ُّ٤یك اٞہله کٍ طل مّ ٍ٠ہَ

رل کل ہَ ان کَ هعـ ٓ ٣ظف  ،لْ کل ہَ ُعـ رعّء ہ ٧رم
آنکھمه کل اُکٍ ہَ لّش يروت  ،ہّٟھمه کل قبض شمّ ٍ٠ہَ
ُ
شاح ٙخّن امّم ضمّه ہیك  ،شکق شکیك ہَ اٞہل کَ ٞہٌ
ُ
ٜق ٝن اٞہله کَ ٝن رشؾ وبیك ہَ ہّٟي میك نیػ یمّ ٍ٠ہَ
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ّ
َ
ع
ُ
َ ہیك لف کل ذ٣ه ، ٙوشؾ کل ؽزت  ،رٜك کل ي٧ـ
روش میك ا ک
ٙقس کٍ طلہ ٧و یّسٌ اض ٔس  ،ع قـ کٍ يرّبن را ٍ٠ہَ
َ
کلي مّ ان کل ّ یّت ق٠م ہَ آ ٣سٌ قبض شمّ ٍ٠ہَ
ؽرع ٜٓ٣ك سٌ ا ُکٍ ُل ی ُ٠مّي سٌ خللي

کناین

ہَ

طیع کل مّي کٍ لطػ ہَ أسّ رس سَ دحـ ہَ ٔسیف ىحر
خلف کل أسّ ہٌ ُّش گ٣اه ہَ رس سَ ضمیك کل گ٣ا ٍ٠ہَ
َ
ٞ
ُ
ہ
َ و ہّه کو ػہّه
طّٓ ٣وہف کلمْ ہَ ُّشا ا کٍ طل تچ
اوح ي٧ـ ہَ أسّ کو رس لّ ؽرع لّ عّلٍ را ٍ٠ہَ
َ
َ ہیك لع ٧معّلٍ میك
َ ہیك راٛف ضٚلش ٙومُ ش ہن
ٟھنن
ُّقٍ وي ہَ طل لع ٧کو رس لّ خّلؼ ا کی ٍ٠ُّ ٧ہَ
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رل میك اٞہله کَ شاقٔ و ررق ّت آنکھمه میك ي٧م و هس َوّب ہَ
لْ ٚل ہَ

ف
َٕش ر

َ میك شاض ٞہّ ٍ٠ہَ
ض قّٚؼ طلا ٍ٠ننن

مّل اصھّىه

ىح٠ي ْحّىه  ،طلان ُ٠ھّىه مل ٍ٠لناىه ٔو کَ اوٓ٣
آح طلسٌ ہَ مّلگ٣ي کٍ خّشوه طرـ سَ ٞہّ ٍ٠ہَ

آة

لّ

مّہّ ػ ی ٠علٍ ٓ ٣شہلِ

وتؽز
ّ

و غن ه٣م

ّم
مّي لّ وغَن ٚل ُّقٍ م٠ا ہَ اوش طل ہَ وي قّ ٍ٠ہَ
٭٭٭٭٭
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جٌلؿْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْْپٕ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْكصابفْ ْ ْ ْ ْ ْجاؤںْ
ْ ِ
جٌلؿْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْْپٕ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْكصابفْ ْ ْ ْ ْ ْجاؤںْ ْ
ِ
ُيبْ ٌْؿمىفْ ْين ْ ْاْ ْاُْھكوں ْينْْھٹْڈؾْ ْ

ػہٓؼا ِْٔ ْ ْيْاىًْ ْ ْ ْےنْ ْ ْْليْب ْ ْ ْان ْ ْ ْْپياراْْ
ن
ن
ُِيابةْ ْ ِْو ْ ْْاتج ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ ْْاْھالْ ْ ْكْ ْْظْٗالْ ْ
ٌعيحْ ْينْنصاٌة ْ ْ ِدھكاؤ ْْھچوْ ْھصْجاںْ ْ

ْ
ْ

ْ

ٌںیْ ْاْ ْختتْ ْك ْْاتجْ ْْپْٕ ْ ْكصابفْ ْ ْجاؤںْ
ْ

ےن ًٌْْجض ْْمناْھچو ٌْْںیْْكصابف ْْجاؤںْ

اْ ْخقْ ْ ْانْ ْْجواھص ْ ْ ْپٕ ْ ْ ْكصابف ْ ْْجاؤںْ

دمحم ْ ْان ْ ْھصْ ْ ْىفن ْ ْھص ْْخنكْ ْ ْھصْ ْْكولْ ْ

ْسيوْ ْ ْ ْْيصش ْ ْ ْْپٕ ْ ْ ْ ِْلغ ْ ْ ْدمحمْ ْ
اْ ْ ْ ْ ك ِ ِ

ےنْ ْ ٌْوٗ ِصْ ْخيسرْ ْ ْْپٕ ْ ْ ْكصابفْ ْْجاؤںْ

ھچو ْْدايعِْ ْ ٌْميق ٌْْںی ْْكصابفْجاؤںْ

اْ ْانحصِْ ْخقْْےھچ ْ ْاْ ِْؿيدة ْظين ْ ٌْںیْ ْ

سْا ِءْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْْجوْ ْ ْ ْْكر ِدْ ْ ْ ْ ْ ْزابںْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ

جالؿ ْ ْ ْ ِاىْھي ْ ْ ْْپٕ ْ ْ ْ ْ ْ ْكصابفْ ْ ْ ْ ْ ْجاؤںْ
ِ

ٌںی ٌْاےھتْچڑھاكيْےنْ ْكصابف ْجاؤںْ

ْ

ےن ٌْْارا ْ ْا ْ ْممسكحْ ْ ْپْٕ ْ ْكصابفْ ْْجاؤںْ
ھي ِْْوراينْ ْْػًية ْ ْپْٕ ْكصابف ْْجاؤںْ

ْ
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ْدرابر ِ ْ ْ ْ ْ ْليْبْ ْ
كرصْ ْ ْ ْ ًٌْىل ْ ْ ْ ْجوْ ْ ْ ْ ْ
اْ ْ ْ ِ

دمحمْ ْ ْين ْ ْ ْ ْاْؿ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْدھيزی ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْاْ ْ

رھو ْ ْْابيقْ ْْريٍٕ ِءْ ْ ْ ْيْيغ ْ ٌْْاْ ْ ْ ٌْوىلْ ْ

ْ

ْ

ؾيْوتْكْ ْ ْظالـْ ْ ْ ْانْ ْ ْْابرش ْ ْ ْْكرجسوْ ْ

ٌںیْ ْاْكيْ ْھي ْْكرصْ ٌْاْ ْْكصابفْ ْ ْجاؤںْ

ھيْچوي ْےن ْھصْدـ ٌْںیْْكصابفْجاؤںْ
ھي ْ ِْْوراينْ ْريٍْٕ ْ ْپْٕ ْ ْكصابف ْ ْْجاؤںْ

دمحم ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْاْؿ ْ ْ ْْپْٕ ْ ْ ْ ْكصابف ْ ْْجاؤںْ
ْ

دمحم ْيس ْذنصىْ ْےھچ ْ ْظيفْاهلسل ْينْ ْ

ا ْديوة ْين ْْرسٌةٌْںی ٌْصميْنصيْْےنْ ْ

ٌںی ْ ْجافْ ْْرظولْ ْ ْپٕ ْ ْكصابفْ ْْجاؤںْ
ھيْ ْروشْكعٍيتْپصٌْںیْْكصابفْجاؤںْ

٭٭٭٭٭
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كمّل

دمحم

وي خ ی٠ش کٍ صلشت میك آۓ دمحم

می ِ٧رل میك ہَ ٙقش شوۓ دمحم

َ ہل
ٝن ٚلِفٌ رـق لّ م یّ ٚل ؼھن

رش خ یّب دمحم

ْحّ ىح ِ٠لیلِ ٓ٣اب دمحم

خ٠ا سَ مً رِ طلاب دمحم

َ ہل
ٝن خلليء آرم لّ م یّ ٚل ؼھن

ِقبننء رعلت کَ قن طّه دمحم

و یّۓ صًل کَ طمقّه دمحم

ہَ مّشِ ػہّه کَ نگہ یّه دمحم

َ ہل
ٝن ٚلد کٍ ق یّرً لّ م یّ ٚل ؼھن

ہَ کعنه می ِ٧آقّ مللٍ دمحم

کہله رُکي ه ٣رس کل واي واي دمحم

َ
قر سن

دمحم

ْكمّل

َ
ؼ ھک

ُّۓ

کل

دمحم

کل

ُّۓ

دمحمْ

ہیك ؽرع ٜٓ٣ك سَ ٟھٌ َُّ دمحم
لًم الہٌ

کَ

طمش

دمحم

ٞہیك ان سَ اق ُـ ٟھٌ روش دمحم

خ
َ ہل
ل یـ کٍ شهػ ٙلّ م یّ ٚل ؼھن
رل طنتٌ

کَ

ي٧وش

دمحم

ک
َ ہل
ٝن ٕ لیف ملسٌ لّ م یّ ٚل ؼھن
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ہیك ًعکـ میك ًعکـ وسّ ُّ دمحم

کو ہ ٧اق يرػ سَ ِ قّ ء ُّ دمحم

َ رعّء دمحم
کو كؿهٟ ٙھٌ ُلن

َ ہل
ًستحّٝن اؼحّض لّ م یّ ٚل ؼھن

ہیك خىیلب عّلف جنیٗ دمحم

َ وؽٌ سَ ٝن ش٢یٗ دمحم
ُل

ٓ٣اف

سمّوُ

ٕصیٗ

دمحم

ؽروح دمحم لّ

َ
م یّ ٚل ؼھن

ہل

قرنبله کٍ خّہ ٙمًم دمحم

ه ِ٣شب ٘عّلٍ روام دمحم

ػہّه لؿ خگ ٙمیك ہَ ُّم دمحم

َ ہل
زع ٧کٍ عير لّ ٚل م یّ ٚل ؼھن

دمحم

ٓ٤ھله م٠د

دمحم

ہله ہل ٕگّي دمحم

ٕگّي دمحم لّ

می ّ ُ٧ی٠گٍ رنکھمه مّي
طلٗ گّش

و یّشق و یّشق

اِ آقّ

ہَ ٚلم وَرت

رش ُّشگّي
م یّ

َ ہل
ٚل ؼ ھ ن

دمحم

ات ه ٙہَ طلع اوش طو دمحم

مللٍ دمحم

َ ہَ
رلله کٍ ًط٧ت لّ م یّ ٚل ؼھن

*****
ّ
اض  -:ال٠شً المکیلٝن امّمى ُّ ٍ٠صّقنه ٢ی ٙالص ی ٠اَخً الم ق٠ظ خًٙ٢و ٟھّ ٍ٠صّحٗ خىتٌ الٜ٠ق

ُ
ػہّه ٝن مّي رٜك مل طّن ْحر و ٓ ٣آِ٣
3338

ُ
ػہّه ٝن مّي رٜك مل طّن ْحر و ٓ ٣آِ٣
ُ
َ ٓ ٣آِ٣
وہّه ْجھّ َ١کل امًق ا ٢ن
ٓ٣اۓ م٠د ه٣وه هٗ کل گًُ ٣ع وشف
ُ
ٚل آسمّه سَ ضمیك ٓ ٣وہیك يير آِ٣
امسُءِ وصػ ٔو رٜك ٝن رسکل ہل مؾراح
ُ
ُ
ٟ
رش ٚلاب سَ رامق وي اّ یّ ھر آِ٣
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ْىجي کَ ػیق ُعّرت ٓ٣اۓ خّق وسٌ
ُ
٣ی ِ٧ىحـ ٝن ظ یّ کیله ٝن ہ ٧ىحر آِ٣
رعّء مّي سَ طؼ رسکل لّو یّب هِ٣
ُ
ُ
َ گھر آِ٣
طیؼ ٞہش ٙلّ ہ ٧شوض ا مک
ٟھرِ طل خکف سَ ٣ی ِ٧اِ ٔو ٓ٣ہّن ہُ٠
ُ
ُ
َ
ض ٢یغ گ٣رع اقًق اظ لّ ي ٧آِ٣
ُ
م یّ ہَ ٚلش شذ ي٧وش ضمق ٞ َ١ہّل
َ ُ
ُ٠ن سَ مہر کَ کیله ه ٣ق یّۓ ضش آِ٣
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قلؾ مکلي  ،مًُؾ زصّل ہَ ٔو رٜق
ُ
ػہّه میك گل کو ہیك رش قّلْ ٔط ٧آِ٣
شصّۓ مّي لّ رسکل ٕصیٗ ہل ؽرقّت
َ ُ
ف ظیف فحر سَ ہل ه ٣وي ٞہري وش آِ٣
ُ کو م٠ام
رعّ ه ِ٣ہیك هٗ و شوض طنتٌ
ُ
خ٠ا کَ ؽرع سَ ُّّ ی ٠مّي ٓ ٣آِ٣
*****
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هجاںٌْْوىلْْكسـ ْْرنےھ ْْكٖاں ْْجسسْٔ ْْجباكيْ ْْىوں
ْ

هجاں ٌْوىل ْكسـْ ْرنےھْ ْكٖاںْ ْجسسٔ ْ ْجباكي ْ ْىؤںْ
اےن ْ ْارالص ْ ْيسٌْْوىل ْانْْاكپص ْْجاں ْْىٹاكيْْىؤںْ
ْ

ےھچْ ْمچهےْ ِْورْ ْْليبْ ِْْو ْ ْْاْ ٌْْوىلْ ْ ْين ْ ْْپيؼاينْ ٌْْاْ
رسپاال ْ ْ ْ ْاپْاْ ْْهچصْٔ ْ ْےنْ ْْدؿْ ْ ْْاكپصْ ْ ْ ِْچخاري ْ ْْىؤںْ
ْ

فصػخْٕؤ ْھج ْ ْكسٌوںْ ْپصْ ْ ْجباكےْ ْراتْْدفْ ْجسسْٔ
كْٔ ْ ْپانزیٔ ْ ْكسـْ ْين ْْراؾْ ْےن ْْرسٌْٕ ْْبْاكيْ ْْىؤںْ
ْ

متںی ْ ْدايعْ ْھچوْ ْْابكمناْ ْْاےنْ ْْانئب ْْيًلْ ْان ْ ْھچوْ
نصيْ ْ ٌِسخةْ ْمتاريْ ْدمشْوں ْانْ ْدؿ ْجالكيْ ْىؤںْ
ْ

رشیًة ْ ْان ْ ْمعو ْيسْْجاف ْ ْےن ْ ْْاپْا ْ ْْنصسں ْ ْرسػَْ
خػهً ْ ٌْوىلِْْوٌْْاےھتْْٖصْْھگڑيْٖصْدـْاھٹاكيْىؤںْ

3338

ْ
مغِ ْ ْْػبری ْ ْ ٌْْا ْ ٌْْوىل ْ ْ ْ ِدھكاكےْ ْ ْےنمهْ ْ ْ ْْنصبو ْ ْْےھچْ
كٔ ْْياػورق ْ ْانْ ُْػلؼْٕ ُْػلغْْدؿ ْْاكپص ْْنصاكيْْىؤںْ
ْ

ظسا ْ ْرجهو ْ ٌْٖلرا ْْخقْ ٌْْا ْ ْْنصسا ْ ْ ْےن ْْدياءْ ٌْْوىلْ
دياؤ ْ ْْاپينْ ْْىيئ ْ ْےنْ ْْهیاںْ ْْجْة ْ ْ ْ ْىِھكاكي ْ ْْىؤںْ
ْ

كسٌبويس ْ ْين ْ ْاٌيسك ْْرےهْ ْےھچ ْْدؿٌْْاْ ْلاىبْ ْےنْ
ظسا ْخرضةْ ٌْاْ ْاكيْ ْيصض ْاْ ْدؿْ ْينْ ْظْاكيْىؤںْ
*****

3333

ػہّه میك رعکّ کو اق یّل آوبیك ُکِ٤
ػہّه میك رعکّ کو اق یّل آوبیك ُکِ٤
َ ہّٟھمه سَ رامّن ْجف رٜك ُکِ٤
وي ا ٢ن
ُ
شي غ٧اؼ ٝن ُکٚ ِ٤ل اظ لّ ہّٟي غ٧وش
طل وقٔ عہ٣ ٠ی٧ا ہّٟي

ُّلت قیك ُکِ٤

َ
َ خًوت ٣ی ِ٧ىخق کبہل
رہق میك رسک
وي نیٗ خل ٠کل ٟھٌ ہّٟي میك ٞہیك ُکِ٤
وي قّع٣ ِ٠ی٠ُُّ ِ٧ھَہلِ ہیك اِ ٔو رٜك
ُ
کو م یّ ىحّل ش طّء اظ میك نکنن فیك ُکِ٤
ُ
ٝن شاض کیله کو ےلھُک روش کَ  ،طل ہّٟي میك ٚل
م یّب علف ضقتف ٙکٍ

ُ
ُ
روش٤یك کِ٤

مّي رٜك

3333

َ وقٔ ٓ٥ؾ ہل رل میك
ت مہّشُ ُّر رس
وأسیك ُکِ٤

وي شاي خل ٠کٍ ہبگّم

طل وقٔ يرك ع٠و کل ت مہّشِ ٕہ ٠خ یّ٤یك
َ
َ
رہق میك ساًٙو لظنح لّ انگبیك ُکِ٤
ؼخٗ

ُ
ْ
ٞہیك طل رش جف

ُ٢ش

مّلگ٣ي

طیؼ میك مہر کٍ ٞہر ذ٣ذ قپیُ ُ٧کِ٤
رم هفارہب رہش ٙسَ ُّم کَ ٣یِ٧
َ
ُ
ٟ
ُ
 ٙقیك ہَ شسیف رو یّن ھٌ ضمیك کِ٤
رم ىخق ٣یٙ ُ٧فرٓ٣

َ صكناں
سن
گ٣

َ لّن کٍ لل ہلکَ ي٧مگیك ُکِ٤
ٚل ا ٢ن

ُ
َ گ٣اوِ ٟھر اظ کل
کٹھٌ ٗ ظر سَ ٝن ا ٢ن
3333

َ رسّم رٜك ُکِ٤
ػہّه میك ہّٟي کل رسک
ُ
َ میك
ٗ عی ٧ہل ٣ی٧ا ش ٢ن

ٚلش

رؿف ٣ی٧ا

ت مہّشا خّل و خلق ٔس ٝن مو خبیك ُکِ٤
خ٠ا هٚ ِ٣له ہٌ رو یّش ٓ ّ ٣ی٠ھَ ٕہرا
ُ
اٞہله کَ ٕہرِ کٍ لٚ٤له کل طلش ػیك ُکِ٤
ٝن زھلُ ِ١گ٣ ٣ی ُ٧رولٔ ي٧ا ٝن خّ ّ َ١یّي
ٚل وس لّ آي٧ا اكم ٠مّ کمیٜ٧ك ُکِ٤
٭٭٭٭٭

ٓ٣ہّن رٜك

3330

ػہّه میك خّش ّم ٕہري ہَ اُکٍ ّ یؾ ُّمٌ لّ
ػہّه میك خّش ّم ٕہري ہَ اُکٍ ّ یؾ ُّمٌ لّ
َ اق یّل ي٧لّش رسّمٌ لّ
خ٠ا راٛف ش کھ
طّ٧ت ّٓ ٣
َ خّصـ
ط٧ت ہل ضمّ َ١میك ْجھ
ً
ً
و یّشق ّ یّي ہل ْجھکل ٣ی ِ٧قرضُُّ ٠مٌ لّ

ؿ
س
کہّه لّ ٚلش آُّ ہَ ػہّه لّ ن

ؼھُّّ ہَ

ُ
و
ق
ت
ّ
رشَ ارھر طلصا یمّمٌ لّ
ارھر ٕہرا ہَ
ُ
َ ا٢بہّ کَ ہیك ف طّء قرمّ َ١طؼ اُکل
طل ش ٢ن
ُ
ٟ
کو اق شکق شکیك ہل وي ھٌ رشُّش امّمٌ لّ

ُ
ٟ
وہٌ خللي ہل اظ لّ ھٌ طل خللي ہَ ضمّ َ١میك
3333

ُ٠ش کَ ُّم ُّمٌ لّ دحّ کَ اْف مّمٌ لّ

ه

ك
ب
س
ی
ق
ج
ْ
ھ
ک
ر
َ ہَ
َ و لتٌ ہف کل ہن
وطایع
ُ
خ٠ا  َ١يرّبن ْچسّ ہَ ىح٠وم اَُّمٌ لّ
ُ
ٚل اظ لّ ضوش ُّضو ہَ طل ُّّْ ہَ ضمّ َ١میك
ّ یّ َ١رٜك کَ ُّ ٍ٠لّ ،شّمل طؼ کَ خّمٌ لّ

ضقتف٣ ٙی ِ٧آ گَ م یّ ٟھً خّقّن و قبع ٧کٍ
ُ
َ شّبن ہَ مّہٌ لّ اٞہیك شّبن عًمٌ لّ
ْجہ

3338

ٚلقٔ وـظ ضن

ُّ َ١طل ٣ی ُ٧وفري ّ ی ُ٠کل

ُ
ی
ل
ل
ج
نبؼ لَ ـ قرروظ ْ ي سَ طلع ًمٌ لّ
ُ
طل ٣ی ُ٧خّق ُّ خّٚ َ١ل ىلشا ہل ِ قّء امکل

ب

ُ٠ن ُگ٤ا ہلا َن خّ َ١ىَنشوِ و ؽذایم لّ
ہمّشُ ق٠ش کنتٌ ہَ طل ٣ی٧ا يرّبن خَّ١
و یّمّ راعٌء طؼ ہَ ٣ی ُ٧ق٠ش گ٣امٌ لّ
َ
ک
ک
ت
ت
چ
چ
َ
َ ػ یّّٔ کٍ ٗ ظر نن
ه٣م سَ رش گ٢ش نن
وق رس ہله م عی٧ـ ہله آة سَ میك ا٢تٌ خّمٌ لّ

3333

طل گھمص روص ىخق ہلوِ ٚل رکھً رٚلٜك کجي ہف ٟھٌ
یمّمّ اہـ رأش کل قلف کٍ ٣ی ٩گّمٌ لّ
ُ
ط
ف
ن
ْ
ل م٠د جف الٜ٠ك
ٞہیك کجي وصػ اكم ٠میك ،ر
ٔص ی ٠طیع خّصّه ہَ ىخق
*****

اهَّ

و عّمٌ لّ

ٔو واَ

3333

َ يرم ٠لّمـ کل آ مًم هِ٣
طل ا ٢ن
َ يرم ٠لّمـ کل آ مًم هِ٣
طل ا ٢ن
ٚل عوم ذ٣م کٍ رولٔ ٔس اعی یّم هِ٣
ٔؾمۓ

زع٧ت

يرم ٠طل  ٙقـ گّم

ٚل واي واي و یّه م یّ
ٚلاب

دٜ

سَ

ضُّري

هِ٣

ؼخٗ وي لّم هِ٣
َ
مل

ُ
اسَ ا٘عّم

ُ
َ لطػ سَ طؼ امکل مّر لّم هِ٣
اوش ا ٢ن
َ کلًش
خ٠ا کٍ شاي میك ذ٣ؾَ طل ا ٢ن
ٚل

لّش ملحٗ ْچسیق

َ
خ٠ا کَ وا َ ط
هٚ ِ٣ل

طل

کل

خّغ و عّم هِ٣
ى حص

ؽرع ٝن اّ یّ ُل ی٠

دٜ

شوخٍّ٠

م قّم

هِ٣

3335

ُ
امّم الـع ٧کَ ُّّْ ہیك ٔو ٓ٣ہّن الہُ٠
ُ
اسَ مًم ه ِ٣طل اسَ مًم هِ٣
ُ
ارب ْحّ کَ ٝن کیله ہف هٜ٣ك اٞہیك ىح٠ي
ْ
َ ىح٠ي صت ٞو مّم هِ٣
َ رس
ملؾ ىجھک
طل

خّہَ

زع٧ت ٓ٣ہّن رٜك ولٍ

خ٠ا

ٚل اُؾ رم میك وي  َ١رام کل ٝن رام هِ٣
َ وي
رس
وي مک٣

َ
آ٥ر طؼ ْچس
قّرش م طلؼ ٝن

ا ٢ت ٌ

ق٠شت کل

کیله م٠ام

هِ٣

ت ملٝن خل ٠لّ ٜق خّۓ کیله ٝن وي عحرا
ُ
ؾ
طل اظ ٝن مّي رٜك اّ یّ كسنز گّم هِ٣

3338

ق٠ا

ُ٠ل ہل

مّي کَ

اگ٣

ظمق میك ي٧ر دحـ ہل
ُ٠وه وَ کَ
اگ٣
ٝن

یمّض
شوض

وي

اگ٣

ُ٣ٓ٢ا ٝن

مک ی٠ش

طّ لع

ذ٣ام

ہل

ًضح٠

رش

م قُّـ

ٕص٠ف رل

ع٠و

الحرام هِ٣
ُل ی٠

ٔو

ّ یّ رِ ىجھکل ٟھً کلن ہَ ْحز

طل

هِ٣

یمّض

ُ
ُ
يير ٟھٌ آوِ آ ٣طل اسَ ّ یّم

خ٠ا کٍ شاي میك طل

ہل

اـی٧
هِ٣
ٔو کَ

اّ یّ قبض عّم هِ٣

میِ٧

مّي

کٍ ق٠میلسٌ

هٚ ِ٣ل ؽرع ٝن اّ یّ

گلُّ

م قّم هِ٣

3353

ُ
ّ
َ ٝن کیله اسَ خّي و خًل و ؽز و ي٧ـ
 ٟھن
خلتًو

اّ یّ

ػہّه

ُلؾ کو شہَ

ُ
طؼ امکل

َ
رس

مّي

نیػ رٜك
روش

ھيال

هِ٣

ذ٣ذ رّٓ ٣بن

ه ِ٣خلؼ کل عًم هِ٣

ُ
َ صف ٙاُکٍ
ضُّه ٝن می ُ٧کہّه ه ٣مک
ََ
کہّه رشق وہّه میٝ ُ٧ن ع قـ خّم هِ٣
ؼخٗ ہٌ مّه ہَ اٞہله کٍ ؼخٗ ہَ رار و رہش
َ
طل رِ وسٌ کل ف طّ ٞہل

اِیسّم هِ٣

ُ
رِ ُّشُ ُّشُ اسَ ہ ٧م قّم و ًقہ ٠میك
ٕگّي و مّم

م٠ر زع٧ت

امّم

هِ٣

3353

ٞہیك ہَ هعـ کل ٍ٠ان لّ خّلٍ لکه ٙسَ
اگ ٣مکلت

هُّ ِ٣

اگ٣

َ می ِ٧آقّ کل
خ٠ا ش کھ

لًم هِ٣
ُّ ہ٩اش طلسٌ

اوش طمل عير میٔ ِ٧و کٍ الػ عّم هِ٣
ط
ف یـ ٢تجیق ُّق
طؼ اّ ی٠ا

سات

ُّق ص قّت

مّ می٧ا ّ یؾ اجی یّم هِ٣

ه٣م سَ ٔو کَ ٝن ہ٧گ ٥شہبگّ ُ َ١کٛ٣ف
ٝن ػ ی ٠ػ ی ٠علٍ گ٣غن کجي ٝن لّم هِ٣
٭٭٭٭٭

3353

طل ٣ی ٧خکف سَ اِ مّي أس و خّه ٟھر خَّ١
طل ٣ی ٧خکف سَ اِ مّي أس و خّه ٟھر خَّ١
ُ
ضمّٝن اظ سَ ىحّلػ ہل هٗ ػہّه ٟھر خَّ١
کہیك ٟھٌ خّٝ َ١ن خّلٍ ٟھرِ ٝن م طلٗ سَ
طل شوض طلم کَ زع٧ت لّ آو یّه ٟھر خَّ١
ُ
ٟھرِ طل رعلت ایمّه سَ امکٍ ہَ ٝن و یّل
َ آکَ کل ُّ ٍ٠رش خ یّه ٟھر خَّ١
کو جیس
َ آقّ سَ
َ مؤمق کل ا ٢ن
ٝن ؾؾؽ خّ ہنن
ہ٩اش ُّش گ یّ ہلوِ ٓ ٣وہّه ٟھر خَّ١

3350

ّما٣ َ١یٝ ِ٧ن خّ َ١وسٌ کل طل کلٍ٠
ٝن آ َ١وي ٣ی٥ٓ ِ٧رُؾ ٚل کہّه ٟھر خَّ١
خ٠ا کَ لصـ سَ طل ہیك ٓ٣ہّن رٜك کَ ىخٗ
ُ
َ رن ٟھرِ اوش ْخ ٙرْو یّه ٟھر خَّ١
ّم ا ُک
طماـ کعننء لّ

عّضم ہل گ ٣کل ٍ٠مؤمق

َ ٣ی ِ٧ق٠م طلمَ اوش وہّه ٟھر خَّ١
ٚل ٞہل
ت مہّشِ

ت
ٌ
ظ
ن ق٠م سَ ٚلقٔ سی ٧مق
ر

 ٙقیك ہَ ُّؿ میك آ ٍ٠ہل ٍ٠ذ٥اه ٟھر خَّ١
٘ؾزم

َ
ٟ
ل
شضم طل ُّ فرػ آوِ شسیف ھٌ

ٚل ٢یف شاي سَ گھی٧ا کَ ٢یف خّه ٟھر خَّ١

3353

٣یٕ ُ٧گّي ػ یّّٔ خ٠ا هٝ ِ٣ن ٟھرِ
کجي اٌکّ عف ٞہیك گ ٣ىجي سَ هٗ ػہّه ٟھر خَّ١
ُ
ارھر کل کفر لّ ُّم و ٔسّه ُلؾ ٝن شہَ
خ٠ھر کل لسک ٣امًم لّ ٔسّه ٟھر خَّ١
اِ رونبله ٝن اخّضت ہَ نطع ک ختیل ٛف
ہمّشُ طرض لصّح ٙسَ گ ٣ضُّه ٟھر خَّ١
ّ
ٕص٠ف

ٔو رٜك اِ

ّ
خ
خ٠ا َ١ؽز و ـ

ػہّه سَ آُّ ہَ اكم ٠علٍ وہّه ٟھر خَّ١
٭٭٭٭٭

3358

طل ٣ی٧ا ٓ٥م میك م٢کلش ُّم ہلُّ ہَ
طل ٣ی٧ا ٓ٥م میك م٢کلش ُّم ہلُّ ہَ
قلؾ ٝن ّمش ص اللت و مًم ہلُّ ہَ
ه ِ٣ہَ منن سَ ٣ی ِ٧افی یّظ ٚلش يير
طل خُّٝ ٍ٠٠ن ٚل َُُّّ َ١م ہلُّ ہَ
قلؾ کَ ٟھر  َ١لّ ملحٗ ہلا ہَ اب معللم
کو ٣ی ِ٧ي ٧کَ ٕص٠ف م٠ام ہلُّ ہَ
ت مہّشِ عہ ٠میك مع٠وم للد ہستٌ سَ
٢تحّشِ خّٛف طّ ٍ٠لّ ُّم ہلُّ ہَ

3353

ٙ
طل ٣ی ِ٧شو ٓ٣و قی یـ اشػ ه ُّ٣ہَ
ُ
ٚلاب ىح٠ي اسَ َ لًم ہلُّ ہَ
َ رسٹگیَ ٧ؼامل لّ
م یّ ہَ طؼ ْ َ١جھ
٣ی ُ٧م٠ر سَ ضمّ َ١لّ لّم ہلُّ ہَ
ہَ ٣ی ِ٧طلـ سَ شسیف صعتػ خّل أسّ
ُ
ُ
َ سَ امکل ضلّم ہلُّ ہَ
کو ٟھمل ّم نگھ
َ
َ ہل َ١ہیك آه ٣رش شسنن او یّري
قر سن
٣یّ ُ٧ماشُ لّ حٗ اہنمّم ہلُّ ہَ
َ ٚل هٗ ٓ٣ہمق ٓ٤ھَ للمن
طل ْجھکل ر نکھ
لج
ٟ
ھ
کَ ٣ی ِ٧شوٓ٣و مق ھٌ شام ہلُّ ہَ

3353

ٝن ٣ی ٧ذ٣ذ ہَ اظ طرد ٣ی٧ا خلًو ُگلع
َ کل ٍ٠وسٌ لّ عًم ہلُّ ہَ
کو جیس
ن
ن
ن
ہَ عف ٔو رٜك سَ املش رعلت ٚله
َ ٗ طّم ہلُّ ہَ
گلہ ٧لّ شسنن میك جیس
وطق سَ خُّّ ہَ زع٧ت میك حٗ کل ٍ٠مؤمق
ُ
ٚلاب د ٜاسَ ہ ٧اُؾ گّم ہلُّ ہَ
ه ِ٣ہَ حٗ ِفر آذ٣ت ٣ی٧ا ىحلص
ّ
خ یّه میك می٩ل اول م قّم ہلُّ ہَ
مؤٓ ٣أسّ ٣ی ُ٧يرظه ٙلّ يرہف ہَ
کو ضظف رل لّ می ِ٧الی یّم ہلُّ ہَ

3355

می ُ٧طرـ سَ ظ یّ ل ختیل

و یّشم یّر

کَ ػ ی ٠ن ظر لّ ٔو کل مًم ہلُّ ہَ
ػہّه میك ہلُّ ہَ طلر و ه٣م سَ مَّ مّل
ٝن مّي رٜك لّ طل رشُّش عّم ہلُّ ہَ
ٞہیك ہَ گ٣غن خًوت ىخق میك اِ اكم٠
مگس لّ ذ٣ىله ٝن کیله اضرخّم ہلُّ ہَ
٭٭٭٭٭

3358

طل ٚل يزاح کل اُگلش ُّب کَ ُ٠لَ

طل ٚل يزاح کل اُگلش ُّب کَ ُ٠لَ
َ ي٧اب کَ ُ٠لَ
ٚل سی ٧طّف سَ ّ یک

ہل ٣ی ِ٧خکف سَ رن شات  ،شات رن ہلوِ
طللؾ هٗ کل ہل طلش مّ ہ یّب کَ ُ٠لَ

٣ی ِ٧ع٠و کل صللت و ظ یّم و د ٜمیك م٠ام
ُ
ع٢اب ہلُّ ہَ ال یّ ٚلاب کَ ُ٠لَ

رہق ہَ مع٠ن ُّىلت ي٧ؽٌ لْ سَ
ٚل رأّ شمؾ گلہ ٧آب و ُّب کَ ُ٠لَ

3383

طل قٍ الو یـ شذ اٚلش ہَ

رّین

افعف

ٚل ہیك ىحّٓق اق٠ظ ىحّب کَ ُ٠لَ
ٝن رٚلِ ہف ٚل ٣ی ِ٧کقش لّ و یّشي ٟھٌ
طل لیلِ ہف سَ قلؾ آق یّب کَ ُ٠لَ
طل ہلوِ شسیف رو یّه ٣ی ِ٧م قُّـ ٚل
َ لہل سَ وي راصہٌ زصّب کَ ُ٠لَ
ش ُگ

ہمّشِ لّّْ اؽمّل صت ٞو مّم م٠ام
ّ یّػ م٠د میك لکھیك رسّب کَ ُ٠لَ

3383

ٔص ی ٠رسکل ٣ی٣ ِ٧ی٧ہق کٍ طلنبل ہَ
ٝن ُ٠لَ ٣ی٧ا ٔسبنن گًب کَ ُ٠لَ

َ ہف سَ نکیٜ٧ق طل ّؤال ؽمـ
ه ّ ٣یگ
َ ت مہّشا طلاب کَ ُ٠لَ
ٚل ُّم لی یگ

٣ی ِ٧لًم

ٕصتخ ٙکَ گلہٕ ٧ہلاش

ُّ
ہیك رل کَ رشح میك رش طلع آب کَ ُ٠لَ

اگ ٣غن ُ٠لَ کل ٍ٠ہف سَ ٔضحنء اوسی٧
ٝن ُ٠لله خّق رش ٚل ٓ٣اب کَ ُ٠لَ

3383

عف رسیق میك شو لل

کو رؿمنء کلٓ٣

ملبگّ رط ٧میك رؿف ٓ ٣آب کَ ُ٠لَ
ٕگّي ظمتٌ ٞہیك و یـ مہر شذ ٝن ٣یِ٧
ہَ ٓ٣ري ٚلش لّ خُّـ دحّب کَ ُ٠لَ

ٝن آٓ٣و ہل ػہّه میك ٔط ٧کل ہت ٝہَ وش
ػہّه میك ق٠ش ہَ مل ٍ٠کٍ آب کَ ُ٠لَ

َ ہیك گ٣غن ي٧اي ٧گ یّي اكمَ١ ٠
کنن
الہٌ ک ختیؤ شظه ٙع٢اب کَ ُ٠لَ
٭٭٭٭٭

3380

طل راعٌ قّطمٌ ٓ٣ہّن رٜك کَ طـ میك ٔص یّ ہَ
طل راعٌ قّطمٌ ٓ٣ہّن رٜك کَ طـ میك ٔص یّ ہَ
ٚل شاقٔ قّطمنه کَ لیق  ٍ٠ ٍ٠کَ ُل یّ ہَ

طل زع٧ت میك ٝن راعٌ قّطمٌ مللٍ کٍ خُّّ ہَ
ُ
م
ٚل ہ ٧ش ظمت ٝن ا کٍ رسی ٙونّاں لکھ یّ ہَ
ِ قّغ ٙه ٣رِ راعٌ قّطمٌ مؤمق کٍ ارسّه سَ
ُ
ٚل  َ١مؾ قّطمٌ آ ٔؾمه لّ سظ اظ ىحص کل مل یّ ہَ

ٝن

ؿ
س
راعٌ لّ ن

ہَ قّطمٌ أسّ

کَ ق ّس رط

ؽر

ع رعلت میك كمؾ ه ٣روش طله ٙکل ٝن ه ُّ٣ہَ

3383

ل
ؽ ق ٝن قّطمٌ راعٌ کَ و یـ ًسؾ اسقر ہَ
ُ
کَ طلنبل سَ اٞہیك کٍ رٜك لّ ہ ٧خّّْ مہک یّ ہَ
ہَ ٔسی ٙقّطمٌ لّ اصـ ُّّٔ ق٠سٌ عّلف سَ
ؼخٗ ق٠مّّبیك سَ قّطمٌ راعٌ لّ شسنن ہَ
ؼخٗ شهػ ٙعلل ہَ قّطمٌ راعٌ کٍ ػہّه رنکھم

ستحّن اہلل

لّ ٘ؾري وہّه ُل ی ٠ہل کَ ٕکل یّ ہَ

ؼخٗ ہَ قّطمٌ راعٌ کَ عّلٍ ق٠ش کَ مبصلغ
َ ہ ٧مؤمق ت و یّ ٍ٠کٍ لی یّ ہَ
شکھّمق جیس

3388

ہمّشِ قّطمٌ راعٌ روامّ ُّقٍ شي ػہّه ُؾ
کَ مؤمق قّطمٌ رعلت میك ٟھـ ؿی ٙلّ لی یّ ہَ
طهىِرى کَ صلو سَ ه ٍ٠٣ہیك سیٜ٧ك طلٗ شب سَ

کَ ْچش رِ ہف کل خل ٠رُ٠اش مللٍ رل ٝن کہ یّ ہَ
٭٭٭٭٭

3383

طل ىخق م٠د میك منن سَ ٣یُّ ُ٧ہٕ ٧کً
طل ىخق م٠د میك منن سَ ٣یُّ ُ٧ہٕ ٧کً
ق٠ش میك گلہُُّّ ٧ب سَ

ٞہی٧

ٕکً

رونبله طلب ہٌ ًْسی ٧ضُّه لّ میُ٧
ضی قـ م٠د

ٔو رٜق سَ طلہٕ ٧کً

آح ُؾ ٚل ٞہیك مّّ ی٣ ٠ی ِ٧رّ یّ میك
ْحر

ؽرقّن

الہٌ

لّ

و یّوش

ٕکً

ٝن ٚل ُّ٣ ٍ٠ی٧ا رنکھّ ہَ ٓ٣و یّه میك کٹھٌ
ٝن م قُّـ ٣ی ِ٧کیعّن کَ اُ٠ش

ٕکً

3383

ّ
ق ٠ملضون ٔو رٜك ظمق رعلت میك
قّموء

طلسیًْ ٧سّر

طلسی٧

سَ

ٕکً

اُؾ رن ٟھٌ ٞہیك ْجي مّ ٗ ظر آُّ ىجھکل
گل کبیك ُّش ؼھ یّ

مو اٚلش ٕکً

اوش

اِ ٔو ْجف ہ٣ ُ٠ی٧ا ّ یّت و ت مکیك
ضوشف

رعلت

ایمّن

لّ

ل یگ٣

ٕکً

٣ی ُ٧صلشت سَ طل ٚلِػ لّ مًُّ ٙقفو
اوش ٚل

م یّ

َ
کہ

ال رق َّٖز

ٓ٣آ٣

ٕکً

ٔو ٓ٣ہّن رٜك

3385

٣ی ِ٧لعـ لْ شنگیق کٍ طل ٍ٠کَ زصلش
ُّشيء

لعـ

َ
َُ٠رسّن

ٟھٌ

٢ٹھر ٕکً

َ زع٧ت زع٧
ُل ٠شاي ہَ گل هٗ کَ لنن
َ ٚل ہّرُ و شھی٧
ٓ ٣ہمّشِ لنن

ٕکً

اُؾ رم کل ہلا قّٓ ٥طل ٣ی ُ٧خ٠ه ٙمیك
و َ
َ نی یک٤وه َن ضش ٕکً
وقٔ شزض ٙوي لنن
َ ٚل کہّ ٚلِػ ُّ ٍ٠میك َ١
ْجي کل کہن
ٓ٘ ٣ؽخٗ ہَ کو منن سَ می ِ٧کیله هٕ ٣کً

3388

َ
ہلگّ رٚلان ٣ی ُ٧م٠طله لّ هٗ رنکھی یگ
رط ٧میك گ ٣می ِ٧اؽمّل لّ رقیٕ ٧کً

لکه ٙو ََرجأت و طّ لع میك ٓ٣آ٣ ٣یِ٧
ٝن ٚل لقمّن ٝ ،ن شسیف ٝ ،ن مک ی٠ش ٕکً
َ
م
ل
ی
آنکھیك اكمٝ َ١ ٠ن اب ُؾ ق٠م ٔو سَ َ ں
رل لّ اشمّن ٝن اِ خّلؼ اکیٕ ٧کً
*****

3033

طل ّم٥ٓ َ١م ٕہیسّي رو ػہّه خّوِ
طل ّم٥ٓ َ١م ٕہیسّي رو ػہّه خّوِ
ُ
َ رل سَ ٕکـ ؾؾؽ گلص یّه خّوِ
ٚل ا ُک
ُ
گ
ٝن أسّ لـق اق٠ظ ٕصیٗ ہلوِ اسَ
ُ
یمّم عير گ ٣ان کٍ اِ رلص یّه خّوِ
گ
ل
ہَ ُّػ یّن ٝن ـق کَ ٔو ٓ٣ہّن الہُ٠
ٝن رل ّ یّش ٝن کیله اظ ٝن ق٠و یّه خّوِ
ٝن ٔو کَ ؽلق لّ مہکّش وي ہَ عّلف میك
َ آگَ دحـ ًسؾ و ضعفراه خّوِ
ہل رسک

3033

ٝن ُّػ یّن کَ ق٠م رس ظمق میك خّوِ ٚل ٟھر
ُ
ٹ
ٝن اظ ظمق میك ک ھٌ آقٔ ذ٥اه خّوِ
ٞہّه سَم طلع وي ٓ٤ھ یّ ہله میك کو رسکٍ صفٙ
ضمیق سَ لَ کَ ملؾ ّم َ١آسمّه خّوِ
ٕگّي رس کٍ شذ ٔو ٝن ُّ گہّه خّوِ
ٚل ٟھمل رل سَ وي طلشو یٟ ٠ھٌ و یّه خّوِ
َ مہر ٝن ًْس الہ ُ٠لّ ُعلنن ٚلش
طل ر نکھ
ُ
ٚل ضٓ ٣آ ٣وي اظ وقٔ ؼھ٘ وہّه خّوِ
زصلش عّلٍ وي ہَ آة کَ اِ ملَُّ
رل ذٜ٥ق طل آوِ ٚل مّرمّه خّوِ

ُ
طماـ کعنن لّ امکل زصلل ہلوِ ٚلاب
3033

طل ؿبہو مّ ٍ٠کل ٔو کَ ٓ ٣آو یّه خّوِ
ّ یّء مّي لّ رس گھر میك شوض و هٗ ہل ّ یّه
ُ
ٚل ٌکـ قرد ٝن اظ گھر سَ اُؾ آه خّوِ
ارا ٝن مک ٣ہل ٘غه ٙلّ ٔو کٍ عير یمّم
ت مہّشُ وصػ طل ه ٍ٠٣اِ مہر ُّه خّوِ
َ مللٍ کٍ مل ظی ٙآُّر
الہٌ ّٔ ش کھ
اوش ٔو کٍ مّہٌ کٍ ملکله میك طلّ یّه خّوِ
َٛف سَاِ خ یّب يٙ٧ػ
طل رل میك ٘ـض ش کھ
ُ
ضمیك کَٓ٣رِ سَ ٟھٌ إکّ هٔ ٚسّه خّوِ

3030

اِ ُّشُ ٔو کَ ىخ یّن شہلِ ذ٣م و مّر
ًُ و ش ْ ٜو الف ِیش رْو یّه خّوِ
و یّشق

ہل مّي ضارِ کل

ٝن گ٣ي مّل
ُ
ّ یّش ان  َ١طلسٌ أسٌ ّٔ ْحّه خّوِ
َ
ص
ض ل ـ مّي

ٓ٣ہّن الٜ٠ك

الہٌ ي٧ذ٣و

شہلِ وہّه ػہّه خّوِ
٭٭٭٭٭

طنتٌ ْجہّه

3033

َ خ٠ا ُؾ
طل ٝن ٞہتحّٚ َ١ل ٞہتچ
َ خ٠ا ُؾ
طل ٝن ٞہتحّٚ َ١ل ٞہتچ

ہمّشُ روص ہَ ٓ٣ہّن الہُ ُ٠ؾ

َ واوػ م یّ ہَ اّ ی٠اء سَ
ْجھ

ـی ٧رُ ہَ خ٠ا  َ١ا٢بہّء ُؾ

ُ
م
ه٣وه ا کٍ ظہّشت لّ ّ یّه م یّ

َ رامق کل ظ یّ ُؾ
ٝن ؼھموِ رسک

٣یُّ ِ٧غ ٧خ٠ا کَ اول یّء ہیك

م٠ر ه َ١ ٣ہیك ٣ی ُ٧اِی یّء ُؾ

کہّه ہَ

ّ
 ٙقّوت ہَ ٓ ُّ٣سَ ُٓ ُ٣ؾ

٣ی ُ٧می٩ل ہَ عّلٍ قرق٠اه سَ

سمؾ سَ لَ کَ ٝن عـ ہَسمّ ُؾ

رعّء سَ ٣یُ ُ٧لتٌ ہَ ًُ٤یك

میك کہ یّ ہله کو ٟھر ٍ٠ہَ لصّ ُؾ

ّ
کہّه ٚل م ٠عٌ

٘عّلٍ

مُّ ٝن

٣ی٧ا

رس  ّ َ١یُّّ

َ ٚلش ىچؿف ي ٧سَ ُّ ُؾ
ْجھ

3038

٣ی ِ٧رامق کل طل ٌصبلؼ ُکِ٤

ُ
ُ
شمّ ٍ٠ا کٍ ہل آل ػ یّ

ُؾ

لّ شسنن

خ٠ا کَ لصـ سَ شوض ذ٥ا ُؾ

ىخق لّ خّٓ٥ي خّہیك ٚل وس سَ

ٞہیك ُّشوه کَ لْ ٓ ٣يرخ یّ ُؾ

َ
ىخق حٗ ا٢تٌ شنگنتٌ کل ٞہتچ

ُ
ع
دحـ ہَ اظ سَ ل ـ ٞ َ١ہّ ُؾ

اٟھّوِ ہّٟي طل ٞہر رعّء ٚل

آ َ١رعّء ُؾ

وعقّذ

ہل

گ٣ي مّلٍ

آ ٣طلر روصُّ

٢تٌ آرم ٚل ُگ ٣سَ گ٠ا

٣ی ِ٧ممیلن

رویّت

ّ
٣یْ ِ٧جل

َ
کل طؼ آُّر ش کھ

ػہّه کٍ ٚلر رّ یّ کٍ  ٙقّء ُؾ

َ اكم ٠طل ٙفرت ہَ شُّ سَ
ْجھ

ٞہیك گھر میك ٣یٚ ِ٧ل شُّ ُؾ

ہَ ػہّه میك

٭٭٭٭٭

ُؾ

3033

طلَ٢تٌ طنیػ ٙا٢تٌ

رکھّ رکھّ کَ

طلَ٢تٌ طنیػ ٙا٢تٌ

رکھّ رکھّ کَ

َ ہیك مّؽر ٟھرا ٟھرا کَ
ٌضملن ُُّ ٠ھن
َ ہف ىح٠ي ْحّ ْحّ کَ
آ َ١ہیك مّ من
َ ہیك گ٣رن ؼھکّ ؼھکّ کَ
ُّىه کل طل من
ؼ
ٞ
ھ
نتٌ ہیك خىیٙ
مّّ یً ٠سؾ ٣یُ٧

ّم ٓ٣رِ میك ٟھٌ شکھیك گ٣غن ؼھ یّ ؼھ یّ کَ

َ ہَ راؿ مو کل  ،طلش کل خً َ١ہیك ہف
ر ٢ن
شو َ١وبیك ہنیفو ٣ی٧ا رکھّ رکھّ کَ

3033

َ ٝن رھلم رھّم رنکھٌ
آم ٠سَ ٣ی ُ٧ہمن
ہل ٍ٠ہَ مّر خلفُّ ٙؾَ ْحّ ْحّ کَ
ہل ظمع روه ٙو رْمق ل یکق ّ یّه ه٣وه میك
ُ
ان کل گھ یّ گھ یّ کَ ان کل ٓ٤ھّ ٓ٤ھّ کَ

ْحر ػہّه سَ اّ یّ ہل َ١گّ ُّش ٣ی٨ا
ه ٣رِ ہمیك طلالَ اِ ُّ خ٠ا خ٠ا کَ
ًقہلش خلؼ اُ٠ش ٚلِػ کل ه ٣رُّ ہَ
ٕصلٓ ٣مّي واَ ہف  ّ َ١یّ ّ یّ کَ

3035

ّ
ص
ل
ى
َ خیل
م٠اد ٚلِػ رٜك وں اظ نن
ه ٍ٠٣ہَ ّ یّش طلشٜك ىجي کل ًُ ًُ کَ

اہلل سَ  ٙقّ کٍ ٣ی ُ٧رعّ هٜ٣ك ہیك
ُ
ُ
َ مؤمق اٟھّ اٟھّ کَ
ىحلس میك ہّٟي ا ٢ن
ٟھر َ١ہیك مّٟي لَ کَ قرآن کٍ طرد سَ
٣ی ِ٧خ یّل کل ہف رل میك ٢ٹھّ ٢ٹھّ کَ
ک ُ
و ی٠ان م٠د میك ہَ اخًغ نتٌ وُػٙ
َ ہَ گھمصِ ُکداََ ُکدا کَ
م٠اد ٟھؾ گن
*****

3038

ْجيارے ْ ْْدیھكا ْ ْ ْدمحم ْ ْْػہاْ ْ ْےن ْ ْْجوْ ْ ْدمحم ْ ُْْيبْ ْ ْےنْ ْ ٌْْںیْ ْْدیھكا ْ
ْ

جيارےْ ْ ْدیھكا ْ ْ ْدمحم ْ ْْػہا ْ ْْےنْ ْْ ،جوْ ْ ْدمحم ْ ُْْيب ْ ْْےن ْ ْ ٌْںی ْ ْدیھكاْ
دیھكا ْْمتيج ْْيًل ٌْصثىض ْےنْْ ،یہاں ْحيمْْےكْ ْرساْےنْ ٌْںیْدیھكاْ
ْ

دیھكاْجمس ْين ْا ْاُھكوں ْيسْجوْ،نمیْْھنْدیھكوںٌْںیْاُھكو ْيسْدؿْينْ
ظيعية ْ ْْبْسْ ْ ْْدياجو ْ ْْےن ْ ْدیھكا ْْ ْ،ظيعية ْ ْبْسْ ْ ْاٌاٌوْ ْْےنْ ْ ْدیھكاْ
ْ

خقْ ْينْ ْْؾورةْْےنْ ْدؿْ ْپصْ ْچخاري ْْ ،اميْ ْْظھكایو ٌْْْے ْ ْابكايج ْ ْْھيْ
ظرت ْ ٌْا ْ ْدیھكوں ْےنمت ْ ٌْںی ْھج ْ ْككت ْْ،جوْ ْ ْْاٌاـْاىضٌافْ ْْےن ْ ْدیھكاْ
ْ

ےنمت ْ ْدیھكاْ ْْھج ْ ْاحصا ْ ْْرسا ْ ْيسْْ ْ،كيح ْ ْانْ ٍْْلوية ْ ْ ٌْْؿمىفْ ْ ْپصْ
یًينْ ْ ْ ْْكصاف ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْےنمتْ ْ ْ ْدیھكاْ ْْ ْ،ےن ْ ْ ْمتارا ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْكصافْ ْ ْ ْْدیھكاْ
ْ

ےنمتْ ْ ْدیھكا ْْكخيسةْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْاُسرْ ْْ ،مسكْ ٌْْا ْْےنْ ْ ْذْرریة ْ ٌْْاْ ْ ْْدیھكاْ
دیھكا ْ ْ ْْىْبْ ْ ْ ْ ْاليْبابْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْْثيٍج ْْ ْ ْ،راخةْ ْ ْاىًلو ٌْْاْ ْ ْ ْْےنمت ْ ْ ْدیھكاْ
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ٌؼرتي ْ ْانْ ْ ْْفيم ٌْْا ٌْْںیْْدیھكاْْ ،ےنْ ْْيمارِد ٌْْاْ ْْزھصةْ ٌْْا ْ ْْدیھكاْ

چاُس ٌْْا ْ ْْدیھكاْ ْْجيؤ ْ ْمتارا ْْ ْ ،مشط ْْےن ْ ِْورْ ْْديخاْ ْ ٌْْںیْ ْ ْدیھكاْ
ْ

اْ ْ ْْظيھكوْ ٌْْںیْ ْھك ْ ْاظالـْ ْ ْكْ ْ ْْامیاف ْْ ،انْ ْ ْْػاؿْ ْْدكػاال ْ ْ ْمتے ْ ْھچوْ
ےن ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْْديوة ْ ْ ْ ْْليػبػيةْ ْ ْ ْانْ ٌْْ ْ،اھٹا ْ ْ ْپصْ ْ ْْےنمتْ ْ ْاتجْ ْ ٌْْںیْ ْ ْدیھكاْ
ْ

دیھكا ْ ْْےنمتْ ْ ٌْسيْةْ ْ ْان ْ ْْظيمافْ ْ،دیھكا ْ ٌْْرصْ ْ ْان ْ ْ ْْختت ْ ْ ْ ْانْ ْ ْْاكپصْ
دیھكاْ ْ ٌْْهةْ ْ ْان ْ ْْثریةْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْےنمت ْْ ْ،يصفاتْ ْ ْين ْ ْ ًٌْْىنْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْ ْْدیھكاْ
ْ

ْب ِرئِْ ْ ْْزٌضـ ْ ْان ْ ْپاينْ ٌْْا ْ ْْدیھكا ْْ ْ،رْنَ ْ ْْاظود ْ ْين ْ ْْخْصٌة ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْدیھكاْ

لورْ ْ ْينْ ْ ْٹوچن ْ ْپصْ ْْےنمت ْ ْدیھكا ْْ ،لوىب ْ ْان ْ ْْدسصة ْ ٌْْاْ ٌْْںیْ ْ ْدیھكاْ
ْ

ظسرة ْ ْ ْاملْىهتْ ْ ْ ْپاےس ْ ْ ْدیھكاْ ْْ ْ ْ،كاب ْ ْ ْْكوظنیْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْےنمت ْ ْ ْدیھكاْ
ظرت ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْدْكرْ ْ ٌْْا ْ ْْےنمتْ ْ ْدیھكاْْ ْ ،نػؼف ْ ْانْ ْْدْكر ْ ْ ٌْْاْ ْ ْْےنمتْ ْ ْدیھكاْ
ْ

3033

ےنمت ْ ْ ْ ْدیھكاْ ْ ْ ُْْيب ْ ْ ْان ْ ْْبياںْ ٌْْا ْْ ْ،ےنمتْ ْ ْْدیھكاْ ْْيًلْ ْ ْانْ ْْرمب ْ ٌْْاْ
فاٌة ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْْػفاية ْ ْ ٌْْاْ ْ ْْدیھكا ْْ ْ،خعْنیْ ْ ْ ْانْ ْ ْْداٌَ ْ ْ ٌْْا ْ ْْدیھكاْ
ْ

دیھكاْ ْ ْ ْْےنمتْ ْ ْ ْكالیة ْ ْ ْْلہارةْ ْْ ْ ،ےن ْ ْ ْؾيوةْ ْ ْ ْ ْسكوةْ ْ ٌْا ْ ْ ْرسػَْ
ؾوـْ ْ ْك ْ ْجح ْكْ ْْجہاد ٌْْاْ ْ ْْثيٍج ْ ْْ،اھْا ْ ْْثأكيوْ ْ ْك ْ ْْابلَْ ْ ٌْْاْ ْْدیھكاْ
ْ

دیهھيْ ْْاھوي ْ ْْمتاري ْ ْْؾفا ْ ْْھك ٌْْ ،ؿمىف ْ ْين ْْاروة ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْدیھكاْ
ےن ْ ْكفاءْ ٌْْاْ ْ ْْجو ْ ْ ْْدیھكاْ ْ ْْےنمت ْ ْْ ْ،نصبالءْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْػہيس ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْدیھكاْ
ْ

دیھكاْ ْ ْ ُِْرباس ْ ْْےنمتْ ْ ْ ْمیَْ ْ ْانْ ْْ ْ،ثيارےْ ْ ٌْوالان ْ ْْخامت ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْدیھكاْ

دیھكو ْ ْ ْْارالصْْهللْ ْ ْ ْ ْمتارس ْ ْْ ،جوْ ْ ْْيًل ْ ْْبَْ ْ ْدمحمْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْ ْ ْدیھكاْ
ْ

ےنمت ْ ْ ْ ْاُھكو ْ ْ ْيس ْ ْْجيؤْ ْ ْمناْ ٌْْںی ٌْْ ْ ،ارا ْ ْْظاٌْےْ ْدیھكوں ْ ْكىيهَْ
دؿ ْْےنْ ْ ْپوھچوْْجوْ ْْےنمت ْ ْرساْ ْ ْانْْ ْ،پاےسْ ْبيھٹاْ ْھواٌْْںی ْھي ْ ْدیھكاْ
ْ
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خقْينْكاجوْخليلةٌْاْنہوںْھچوںْدؿ ْينْْكاجوْْيليسةْ ْيسْنہوںْھچوںْ
اْ ْْزٌنیْ ٌْْا ْ ْ ْْےنمت ْ ْ ْ ٌْںیْ ْ ْدیھكاْ ْْ ْ ْ ْ،اامسفْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْ ْےنمتْ ْ ٌْںیْ ْ ْ ْدیھكاْ
ْ

جيارے ْ ْظرت ْ ْ ْينْ ْ ْمتہيس ْ ْْدیهھيْْ ْ ،ثيارےْ ْ ْےنمتْ ْ ٌْؤ ْیس ْ ٌْْاْ ْ ْدیھكاْ
دیهھي ْ ْْارشاؽْ ْ ْينْ ْ ْػافْ ْ ْْثيارےْ ْْ،يبْيب ْْؾاخبةْ ْْارسىْ ٌْْا ْْدیھكاْ
ْ

نہاں ْنػيئ ْنػيئْ ْْجگھ ْنہٍػاْ ْےنمت ْْ،دیھكاْھتْ ْنػيئْ ْْھبالْْنمی ْ ْگػْاےئْ
ظوںْ ْ ْظخاراؤ ْْنويئْ ْيس ْ ْگػْاےئْ ْْ ،ھص ْ ْْظخارا ْ ٌْْاْ ْ ْْےنمتْ ْ ٌْںیْ ْ ْدیھكاْ
ْ

چيينْْىيئْْےن ْاْدُياْ ْےن ْھچاينْْ،دیوسْىيئْاْجگتٌْْاٌْْںیْ ْدھوّڈكْ
خق ْ ْانْ ْْدايع ْْمتارا ْ ْْظوىْ ْْانْْْ ْ ،اْ ْْزٌاف ْ ٌْاْ ْ ْظْْا ْ ْ ْنويئ ْْھنْ ْ ْدیھكاْ
ْ

ربْان ْھكايئْْكمس ٌْْںیْ ْنہوںْ ْھچوں ٌْْ،اريْْكاجو ْْغيو ْان ْْمسجھػْجوْ
ا ْ ْْدياةْاىعرت ْ ْانْ ٌْْلاٌوْْ ،ربْ ْ ْ ْانْ ْ ْْيصش ْ ْينْ ْ ِْْليشْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْدیھكاْ
ْ
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ػخاب ْ ْ ْْاٌاٌة ْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ٌْْغصب ْْْ ْ،ا ْ ْ ْْدياةْاىعرت ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْےن ْ ٌْْرشؽْ
اف ِ

جہاںْ ْيس ْْھي ْ ْافخاب ْْےنْ ْ ٌْںیْ ْھيْ ْ،جمگاگاتْ ْْليوعْ ْْھتاات ْ ْْدیھكاْ
ْ

اْ ْ ْ ْْدياجو ْ ٌْْاْ ْ ٌْْوالان ْ ْ ْْلاھص ْ ْْ ْ ،ظيفْ ْ ْْديَ ْ ْ ْانْ ْْظيْةْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْاُسرْ
يمل ْ ْ ْين ْ ُْْہصسْ ْ ْْظليْ ْْامسيئ ْْ ْ ْ ،ظالگ ْ ْ ْْدرایْ ْْامساتْ ْ ٌْْںیْ ْ ْ ْدیھكاْ
ْ

اْ ْ ْ ْْجؿورْ ْ ْْھيْ ْ ُْہصسْ ْ ْيسْ ْ ْْىيسمٌْْ ْ ،وثيوْ ْ ْْاھْاْ ْْدرای ْ ْ ْيسْ ْ ْْالایْ
ٌوثيوْ ْ ْ ْين ْ ْْاْ ْ ْ ٌْْاال ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ِْگػہْا ٌْْ ْ،اري ْ ْ ْ ْگصدفْ ْ ٌْْا ْ ْپہْاات ْ ْ ْْدیھكاْ
ْ

اْ ْ ْْيٌلداىسيں ْ ٌْوىلْْنےه ْےھچْْ ْ،ثمیْ ْ ْْمحيسْ ْاىسيں ْ ْ ٌْوىلْ ْنےهْ ْےھچْ
ثمی ْ ْ ْھساجو ْ ْ ْْےنْ ْ ْاھْا ْ ْ ْْنػدب ْ ٌْْاْ ْْ ،اْ ْ ْْجؿور ْ ْْىهھي ْْديخا ْ ْ ْْدیھكاْ
ْ

جيارےْ ٌْؤٌَ ْْاْ ْْےل ْ ْےھچْ ْجؿور ْْ ،اےنْ ْدؿْ ْپصْْھيُْػلغْنصےْےھچْ
ثيارےْ ْ ْاٌالؾْ ْْربْ ْ ْان ْ ْْكربْ ٌْْا ْْ ْ،اْ ْھساجو ْ ْْےن ْ ْروشْْھتااتْ ْدیھكاْ
ْ
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ھتْ ْ ْيس ْ ْ ُْْھتي ْْغيو ْْبيهھ ْْاھينًٌْْْ ،صفةْ ٌْْاْْكؿورْ ْْھگْو ْ ْْےھچْ
پَْْدياجوْ ْْاٌاٌو ْ ْْےن ْ ْربْ ْْےنْ ْ ْاْ ْ ْگػْٕ ْ ْشخيشْ ْْديخاْ ٌْْںی ْ ْ ْدیھكاْ
ْ

ٌاريْْكاجو ْْظين ٌْيھٹي ْپياريْنمیْھكْخقْينٌْںیْكاجونصسںْھچوںْ
ٌؤٌْنی ْ ْْےن ْ ْروش ْْھتااتْ ْْدیھكا ْْ ،دمشْوْ ْْجيخا ْْرساتْ ٌْْںی ْ ْدیھكاْ
ْ

ٌارا ْ ٌْوىلْ ْ ْھگْوْ ْْجيؤس ْ ْ ِظدریْ ْ ْْ71پڑیي ْْظلي ْ ْھٌلري ْْنےه ْ ْےھچْ

اكاْ ْ ْْبصھافْْديں ْےنْ ْظيفْْھيْ ْ،دیھكا ْْثيٍج ْْريف ْْھيْھبي ْْدیھكاْ
ْ

َّ
ٌؤٌْنی ْ ْ ْْا ِي ْضاءْ ْ ْْاْ ْ ْ ْابكص ْ ْْ ْ،ادىنْ ْ ْرادـ ْ ْ ْ ْين ْ ْْكاجو ْ ْْظْينْ ْ ْ ْ ْْےنْ

ػفطْ ْ ْ ْ ُْػفيعة ٌْْاْ ْْےنمتْ ْْ ،ؾاؼْ ْْدیھكاْ ْْيليسة ٌْْا ْ ْْدیھكاْ
اھْاْ ْ ْ ْ ُْ ِ
ْ

رب ْ ْ ْ ْپڑےهْ ْ ْؾيواتْ ْ ُْْيب ْ ْ ْپصْ ْْ ْ ،اےن ْ ْ ْا ِؿ ْ ْ ُْْيبْ ْ ْپصْ ْ ْ ْ ْھٍيؼةْ

ےنْ ْ ْدياجوْ ْْےن ْ ْػاٌو ْ ْْخليلة ْ ْْ ،انْ ْ ْْاھوْ ْْھيْ ْھيْ ْ ْاؿ ٌْْاْ ْْدیھكاْ
*****
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ْجيؤس ْ ٌْںی ْ ْاْ ْهجافْ ٌْاْ ٌْوىل ْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ٌْاْ
ْ

جيؤس ْ ٌْںی ْ ْاْ ْهجافْ ٌْاْ ٌْوىل ْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ٌْاْ
جْْةْ ٌْا ْ ْجاؤں ْجييت ْےنٌْْوىل ْان ْ ْظاـھتْ ٌْاْ
ْ

ديوة ْ ْانْ ْ ْا ْخصـْ ْاٌاں ْ ْٖصْ ْبالءْ ْ ْيسْ ْےھچْ
اٌٖلْ ْ ْكظوںْ ْ ْاٌافْ ْ ْيسْ ْ ٌْوىل ْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ٌْاْ
ْ

ارالص ْ ْيس ْلكٍة ْ ْهشادة ِْوْ ْبط ْپڑيهْ
اكصارْ ْ ْنصےئي ْ ْ ْاهللْ ْ ِْو ْ ْ ٌْوىل ْ ْانْ ْظاـھتْ ْ ٌْاْ
ْ

اكُےھ ْكسسْانْهپْچاكےْخقِْوْظفيْةْےھچْ
ھجْ ٌْاْْظوارْ ْےھچ ْ ْمهںیْ ٌْوىلْ ْان ْ ْظاـھت ْ ٌْاْ
ْ

امحس ْيًل ْےن ْْزٖصاءْخعَْےنْخعنیِْوْ
اكصارْ ْ ْ ْنصےئيْ ْ ْظالگ ِْْوْ ٌْوىلْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ْ ٌْاْ
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ْ

ليْبْ ْ ْْاٌاـ ْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْْاےن ْ ْ ْْاْٖا ْ ْ ْْدْياة ْ ْ ِْوْ
اكصارْ ْ ْ ِْْابىيلنی ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ْ ٌْاْ
ْ

پڑٖےئی ْ ْمنازسْ ْ ْنصےئيْ ْيبادة ْ ْنصي ْرؼوعْ
پڑٖےئی ْ ْدياؤ ْ ْرْؼيْةْ ْيسْ ٌْوىل ْ ْانْ ْظاـھت ٌْاْ
ْ

رسزق ْ ْنصي ْےن ْىےیئْاجصْربْيسْےبْ ِْگٓتْ

افمارْ ْ ْنصےئي ْ ْھتْ ْ ْچپھي ْ ٌْوىل ْ ْان ْ ْظاـھتْ ٌْاْ
ْ

خػجْ ْ ْخلييق ْ ْخرض ِْة ْ ْ ْبصٖافْ ْ ْديَْ ْ ْےھچْ
ليْب ْينْ ْجػےیئ ْ ْخرضة ْ ٌْا ٌْوىلْ ْانْظاـھتٌْاْ
ْ

ٌهْةْ ٌْسيْة ْنصبوْ ْينْ ْ ْث ِریـھتْ ِْو ْ ْ ْػوؽْ ْےھچْ
ھتاےئْ ِْْؿيب ْ ْےنمهْ ْھي ْ ٌْوىلْ ْان ْ ْظاـھتْ ْ ٌْاْ
ْ
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ٌامتْْنصي ْےن ْْرسےئْ ْےھچ ْ ْمغٌْْاْخعنیْ ْانْ
اُْھكوں ْ ٌْٖلري ْ ْپْصْ ْمن ْ ْےھچ ْ ٌْوىلْانْظاـھت ٌْاْ
ْ

"ٖشا ْ ْاىفْىتْ ْاان ْ"ْ ْنےهْامي ْْظيفْديَ ْ ْےھچْ
افْ ْديں ْےھچ ْظيفْديںٌْوىل ْانْ ْظاـھت ٌْاْ
بصٖ ِ
ْ

ظيفْاهلسمْ ْان ْجاين ْينْ ْھتاۓْ ْمعصْ ْھگينْ
كرظو ْ ْ ْرےهْ ْ ْْظًادجوْ ْ ْ ٌْوىلْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ْ ٌْاْ
ْ

رٖےج ْ ْبخولْ ْرسٌةْ ٌْا ْ ْاْكاْ ْين ْ ْٖصْ ْھگڑيْ
ٌؼفقْ ْ ْ ْپِخا ْ ْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ٌْا ْ ٌْوىلْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ْ ٌْاْ
ْ

ؾيْوْتْ ْپڑھْ ْاےْ ْربْ ْجو ْ ْدمحمْ ْين ْ ْاْؿ ْ ْپصْ
ےن ْ ْْاْٖا ْ ْْانئبوْ ْ ْْپص ْ ْ ْاْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْانْ ْ ْظاـھتْ ٌْاْ
٭٭٭٭٭
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چاُس ْظورج ْيسْْبصْحصْ ْكْْابالْْكيل ٌْوىلْْجيوؤْْھگْوْْجيوؤْْجيوؤْْھگْوْ
ػأ ْ ْ ْدمحم ْ ْْمتاري ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْْػافْ ْْيًلْ

چاُس ْْظورجْ ْ ْيسْ ْْبصْ ْْحص ْ ْكْْابال ْْكيلْ ْ

ےھچْ ٌْْسدْ ْْپص ْ ْْمتاريْ ُْْيبْ ْےنْ ْْيًلْ ْ
نہےْ ْ ْ ْْاٌنی ْ ْ ٌْْاري ْ ْ ْ ْْدياءْ ْ ْْپصْ ْْرساْ

الرضْ ْ ْ ِاْىْٕ ْثٕ ْمتںی ْْھچو ْْرساْ ْ
يفْ ْ ْْا ِ
خقْ ْْمتںی ْْھچو ْْمتے ْْديَْْامیاف ْْھچوْ ْ

ليب ْ ْْاىًرص ْ ْان ْْمتںی ْْاخعافْ ْْھچو ْ ْ

ْؾسؽ ْےنْْؾادؽْْمتںیْ ْ
خقْمتںیْْاےنْ ِ

ےنْْرساْ ْ ْانْ ْ"ْاخبْ ْْاخلالئق"ْ ْْمتںیْ ْ
پْجنتْ ْانْ ْْكْٔ ْْانٌو ْ ْيس ٌْْؤٌَْ ْْمتںیْ ْ

خعْاتْ ْْاالٌاـْ ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْخمضنْ ْ ْْمتںیْ ْ

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ

ْ

ْ

ْ

ْ

يف ْ ْ ْْاىعٌل ِءْ ْ ْ ْ ِاْىْٕ ْ ْ ْثٕ ْ ْ ْ ْاٌاـ ْ ْ ْ ْ ْ ْْرساْ

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ
ےن ْ ْْرساكُسْ ْ ْان ْ ْْبوىخاْ ْ ْ ْْكصاف ْ ْْھچوْ
ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤْ ْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ

ربْ ْْمتںیْ ْےن ٌْْصيب ْےنْْراىق ْْمتںیْ
ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ
ےنْھيْْظب ْْبصاكتْ ْيسْْحمعَْْمتںیْ

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ
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ھچو ْْكْْٔدكىةْھكْْھصگػضْْهنںیْمكْھيْھتاےئْ

ھچوْكًٍِْْٔة ْےك ْھنْنويئْدف ْھيْگػْاےئْ ْ

يمل ْين ْلوچنْھجْ ْان ْْنھبي ْھيْچڑھاےئْ ْ

ليبْاىًرص ْانْْرود ْْمتںی ْْيصش ْْھچو ْ

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ

ْ

ےنْ ْْرسا ْ ْين ْْكمل ْان ْْمتںیْ ْ ِْلغ ْْھچو ْ

ےنْْهظورْ ْانْرالص ْْمتںی ْْفصشْ ْْھچوْ
ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ

ْ
ےنْ ْْيًل ْ ْانْ ْ ْنػخابْ ْين ًٌْْىن ْ ْ ْْمتںیْ

ذكْ ْْاىفلار ْ ْ ْ ْ ْْاٌاـْ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْْمتںیْ ْ

بطْ ْ ْ ْْپياراْ ْ ْ ْ ْْھٌلرا ْ ْ ْْھچوْ ْ ْْاكا ْ ْ ْْمتںیْ ْ
اے ْ ْْاٌاٌةْ ْ ْ ْينْ ٌْْاالْ ْ ْ ْان ْ ٌْْويتْ ْْرحَْ ْ

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ

ْ

ےنْ ْ ْ ْْھٌلرا ْ ْْدىوْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْاےْ ْ ِْْور ْ ْ ُْْنی ْ

اے ْ ْْاٌاٌةْ ْين ْْجْة ْ ْانْ ْْكسيس ْ ْ ْْمچَْ

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ

ْ
ھچو ْْخعنی ْان ْْاخعافْ ْين ْ ْْػاف ْْاپْ ْ

ھچيال ْ ْ ْْجسسة ْ ْين ْْديوة ْينْْحبياف ْْاپ ْ

ھچو ْْكْٔ ْزيٓب ْان ْْؾرب ْين ْْهپچافْ ْْاپْ
ْ

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ
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ھچو ْ ْْاٌاـ ْ ْ ْينْ ْْديوةْ ْان ْْيارشْ ْْمتںیْ ْ

ےن ْْكٔ ْْلاھص ْْجيوا ْْابكاْ ْْلاھص ْْمتںیْ ْ

ھچو ْ ْ ْْاٌاـْ ْ ْانْ ْ ْْيملْ ْ ْ ْانْ ْ ْْانرش ْ ْْمتںیْ
ْ

ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ

جو ْ ْْنصـْ ْ ْيسْ ْ ِْوازس ْ ْ ْجو ْ ْ ْينیْ ْ ْنصـْ ْ ٌوىل ْ ْ ِْگػْجوْ ْْاْ ْابكصْ ْےن ْْادىن ْ ْْاخلسـْ
اْ ْدياءْ ْپص ْكز وں ْ ٌْاريْ ْ ِْوً ْ ْرمتْ ْ ٌوىلْْجيوؤ ْ ْْھگْو ْْجيوؤ ْْجيوؤ ْ ْ ْْھگْوْ
*****

ْ
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َ
َ ہل ْجف رٜك طل ُّت وي ُّ شب ٢ن
خّ ہن
َ
َ ہل ْجف رٜك طل ُّت وي ُّ شب ٢ن
خّ ہن

مّي رٜك

َ
َ ُّ خ٠ا وي هٗ ٢ن
لّم ہل رعلت کَ جنن
مؤمق ىحلص الہٌ مّي کیواں خّي لّ
َ
صّحٗ خّگی ٧ہلوِ صّحٗ مبضٗ ٢ن
خکف ٣ی٧ا ہلوِ ٚل ممکق ہَ أسّ ا ٙقًب
َ
هٗ ٚل و یـ شوض ہلوِ شوض و یـ هٗ ٢ن
عہ ٠میك ْجف الہ ُ٠کَ ه ٚگتٌ هٗ ُ٠ػبیك
َ
َ اب وہّه مکیٗ ٢ن
َ کٟ ِ٠ھ
رس خگو ٓ ٣من
َاِ مّي رٜك
مؤمیله کَ ٣ی ُ٧خ٠ه ٙکَ لنن
َ
ره ٙو ُّ و شو و گ٣رن  ،گلع و رؿف و لْ ٢ن

ٓ٣ہّن رٜك
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َ ْجي سَ ٟھً
ٚل ہَ ٢یغ ره ٙخ ی٠ش م یّ ْچ
َ
ضوش و طّقٔ میك ع٠و گ ٍ٠ُّ ٣يرحٗ ٢ن
ّ
٘ـض طل شکھ یّ ہل ْجي سَ ہل مع٢ب ٘ع ٠يرك
ُ
َ
َ رؿف لّ عفرب ٢ن
قی ٧میك ہُّ ٧ل ا مک
َ اِ ٔو رّ یّ و رٜك
طل ع٠اوت ْجي سَ ش کھ
َ
رط ٧کَ رن وي لعیك ن ی طّن لّ يرمْ ٢ن
ّ
ٝن ٕص٠ف ُّّْ اوَر خ ی٠ش لّ ہَ طل
َ
مؤوبیق هٗ ُّق طنی ٙخ ی٠شُ م٢ہٗ ٢ن
طل ي٧وؼ عہ ٠کل ٣ی ُ٧ه ِ٣رل سَ وقّ
َ
خّمٌ اٌکّ رط ٧میك مّہیسنن ٣ی٧ب ٢ن
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م یّ ؼخٗ طل قبض م٠د مّي سَ اظ م٠د کَ
َ
رآ ِ٣ہلوٜك يير ٙم ػو ہ ٧اُؾ کلمْ ٢ن
َ م٠د مّي رٜك
مؤوبیق ىحومؽ ہل وٜك و یک
َ
ہل رل اع٠ا وس ّنک ہ ٧ىخق متفٗ ٢ن
َ مّي کل
َ ِنٹھ
ٞہنی ٙطل ػ ی ٠کٍ ہف لکھن
َ
شوستٌ میك و یـ اـی ٧ل لظ وقٔ هٗ ٢ن
ّ
روش ٍ٠مم٠ود سَ م٠اد لّ رل ّ یؿ ہَ
َ
ہف قرّْ مّي ہلوٜك ُّ شب أسّ زھٗ ٢ن
َ ہیك طل ٌضمله غی ٧لّ
اوش ہیك وي ُُّ ٌ٠لنن
مّل هسدوں لّ

حاںی
رُ

َ
ہف سَ اكم ٠مْ ٢ن

٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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خلل اُؾ ٚلش لّ ٔص یّن رنکھم
خلل اُؾ ٚلش لّ ٔص یّن رنکھم

خ٠ا ٍ٠میك خ٠ا کٍ مّن رنکھم

کھً ہَ ہ ٧ىحر شنگیق گـ سَ

ؼحّّْ ق٠شت ستحّن

رنکھم

ظمق ٓ ٣اوش گلله ٓ ٣اوش ت ير ٓ٣

م٠ا ہَ خّلٔ عيران رنکھم

َ
رًس کَ ٢تچ

لّ يُّ٧ن رنکھم

ظمق میك ہ ٧ى

حر وب

م٠ا اٞہّش

ص٠ا ہَ ہ ٧لخق سَ کو ہمّشِ

ہَ مّلٍ نیػ رٜك مل طّن رنکھم

ٞہٌ ؼ رل ّت ہَ عّلف کٍ اسٌ کَ

َ اقًق لّ روشان رنکھم
لنن

ىحر گـ اوش ت ير کَ لْ کَ اوٓ٣

ّ یّء نیػ رٜك ہ ٧آن رنکھم

گ
م٠ا آُّر ہَ رعلت لّ لـق

نگہ یّه رعکّ ہَ ٓ٥ران رنکھم
Paris
ٝن رش ٣یٔ٧س ٝن إگلص یّن رنکھم

ہَ مّلؾ اظ ظمق لّ نیػ رٜك رس

سَ قّٛف رٜك کَ ہیك اشلّن رنکھم

ٕہّ نیػ الہ ُ٠کل رُکي هٛ ٣ف

ُ
ٕہیسّي طیٗ اَضمّن

ٞہیك أسّ گلص یّه رنکھم عّلف

ٝن ب ز

اٚلاش خّلٍ سَ خ٠ا کٍ

رنکھم

یمُّّه ہَ خًلٍ مّن رنکھم

3038
َ هٗ
ٝن وي مل طّن ہَ رس کَ لنن

مًطنیله لّ ہَ اسعّن رنکھم

َ رْمق
ٝن رعلت کَ ظمق سَ ّ یک

طل ٕکً امکل ٛف ن ی طّن رنکھم

هٗ و یًر آ ٍ٠اظ ٕہّ کٍ

طلسٌ میك عق ہَ اوش أسّن رنکھم

َ ق٠سٌ طلاہ٧
ْجھّوش کَ لنن

لَ آۓ طلش اوش علمّن رنکھم

ہَ ي٧لّش امّمٌ میك رـق آح

طلسٌ میك ہیك وہّه ػ یّن رنکھم

َ آ َ١ملؾ ہیك
ٞہّ ٍ٠کَ لنن

ّ یّء طلاه ؽرع ٓ ٣شكمّن رنکھم
کٍ ٓ٣ہّن رنکھم

ٝن مللٍ لّ ہَ ہًسّه شب لّ خّضن

دمحم رٜق

ي٘٧ػ ٙلّ ٝن خّمظ ٚل دمحم

ٕہّ ہَ خّمظ الفرآن رنکھم

ٌصّعػ ہل گتٌ ٓ٣لّت حٗ سَ

دمحم

مل طّن رنکھم

ٌع ٧م ّکو مّ٠بن طػ ْحػ ق٠ظ

ٝن هٗ خّ ُّم ہَ مل طّن رنکھم

ّ ی٠ي

ٝن مللٍ لّ ہَ اُؾ رشُّن رنکھم

یمٍّ٠

کمیٜ٧ك

ُّـی٩

*****

ہل گ یّ

3033

خلل

ُّؿ

اشم

رنکھم

رنکھم

وہّه شب لّ ه٣م رنکھم

گلل کٍ ٛف كؿف رنکھم

ٟھلله کٍ ٛف ٘غف رنکھم

َصوا بز لطػ خلتٌ ہَ

گلله ٓٚ ٣لُ ٠گ ٍ٠٣ہَ

ل ُ٤مل ٍ٠سٌ ِنتٌ ہَ

ْجھّوش گـ ٝن ہل ٍ٠ہَ

ہ ٧اُؾ ّم سه٥ٓ ٣اره ہَ

لیله ٓ ٣مک ٣شكمّه ہَ

ملیٗ ْحر

ارسّه ہَ

ف طّء لّ آِ ٣یسّه ہَ

ُّؿ

رنکھم

وہّه شب لّ ه٣م رنکھم

گلل کٍ ٛف كؿف رنکھم

ٟھلله کٍ ٛف ٘غف رنکھم

خلل

خلل

ُّؿ

اشم

اشم
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ؼخٗ ُ٠شت لّ من ظر ہَ

ؼخٗ ق٠شت لّ م ؼہر ہَ

ػہّه شظه ٙلّ ٌص٠ش ہَ

شواه ٘غه ٙلّ کلٓ ٣ہَ

ہ ٧اُؾ ّم سه٥ٓ ٣اره ہَ

لیله ٓ ٣مک ٣شكمّه ہَ

ملیٗ ْحر

ارسّه ہَ

ف طّء لّ آِ ٣یسّه ہَ

ُّؿ

رنکھم

وہّه شب لّ ه٣م رنکھم

گلل کٍ ٛف كؿف رنکھم

ٟھلله کٍ ٛف ٘غف رنکھم

اشم لّ مّي رٜك ہَ شب

طل اہـ رٜق لّ ہَ اب

َ ہَ هٗ
ٞہٌ شب سَ ٢ن

ّ
میلش سی ٧کٍ ہَ هٗ

ہ ٧اُؾ ّم سه٥ٓ ٣اره ہَ

لیله ٓ ٣مک ٣شكمّه ہَ

ملیٗ ْحر

ارسّه ہَ

ف طّء لّ آِ ٣یسّه ہَ

ُّؿ

رنکھم

وہّه شب لّ ه٣م رنکھم

گلل کٍ ٛف كؿف رنکھم

ٟھلله کٍ ٛف ٘غف رنکھم

خلل

خلل

اشم

اشم

3035

ّ یُّّ ہَ ٝن ؿز کل کل

لگُّّ ہَ ىحر

ٓ٣

گـ

ُ
ٟ
ھ
کھًُّ ہَ ق٠ظ کَ ـ

ہَ و ی٠ا رعکّ ہ ٧اُؾ رل

ہ ٧اُؾ ّم سه٥ٓ ٣اره ہَ

لیله ٓ ٣مک ٣شكمّه ہَ

ملیٗ ْحر

ارسّه ہَ

ف طّء لّ آِ ٣یسّه ہَ

ُّؿ

رنکھم

وہّه شب لّ ه٣م رنکھم

گلل کٍ ٛف كؿف رنکھم

ٟھلله کٍ ٛف ٘غف رنکھم

گ
ٞہّش آ ٍ٠ہَ لـق میك

ہَ آ ٍ٠طلش طل ٜق میك

ُ
ُ
ہَ ل یـ م٠د کٍ رھق میك

ہَ قرح ٙأس اوش عق میك

ہ ٧اُؾ ّم سه٥ٓ ٣اره ہَ

لیله ٓ ٣مک ٣شكمّه ہَ

ملیٗ ْحر

ارسّه ہَ

ف طّء لّ آِ ٣یسّه ہَ

ُّؿ

رنکھم

وہّه شب لّ ه٣م رنکھم

گلل کٍ ٛف كؿف رنکھم

ٟھلله کٍ ٛف ٘غف رنکھم

خلل

خلل

اشم

اشم

3038

ہَ

آُّ مّي لّ و یًر

ہَ افعف ػ ی ٠رش اػ یّر

ُّر

ضُ٠ي ُّر

یمّ ٍ٠کہو

و یّشق

شہَ

ي٧لّش

ہ ٧اُؾ ّم سه٥ٓ ٣اره ہَ

لیله ٓ ٣مک ٣شكمّه ہَ

ملیٗ ْحر

ارسّه ہَ

ف طّء لّ آِ ٣یسّه ہَ

ُّؿ

رنکھم

وہّه شب لّ ه٣م رنکھم

گلل کٍ ٛف كؿف رنکھم

ٟھلله کٍ ٛف ٘غف رنکھم

خلل

اشم

*****
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ْلگؼَْ ْ ْديوةْ ْ ٌْْا ْ ْجػےئی
چيو ْ ْ
ِ
ْ

ْ

ےن ًٌْْارؼْ ْان ْْرسفةْ ٌْْا ْ ْجػےئیْ

لگؼَْ ْ ْديوةْ ْ ٌْْا ْ ْجػےئی ْ
چيوْ ْ ْ ِ

رب ْينْكسرةْ ْين ْْؾًْْةٌْاْجػےئیْ ْ

ْ

يملْ ْيس ْْاھين ُْْسرة ْ ٌْْاْ ْجػےئیْ

ےن ْ ْْجعائبْ ْ ْين ْ ْْىشْةْ ْےن ْ ْْىےئیْ

ْ

ےن ْْغصائب ْين ْْخکٍةْ ْےن ْ ْْىےئیْ

ْ
ِنھالْ ْْرُگنیْ ْْاھٌل ْْھيْ ْلگْ ْْےھچْ

ػافْھصْْایک ْينْْايىلْاجوْْےھچْ

ْ

بْا ْْاجضاءْ ْيس ْْھص ْْایک ْلكْْےھچْ

ْ

ظبْ ْ ْانْ ْ ْراىق ْ ْْيضْكجوْ ْ ْ ْْےھچْ
ْ

ييٍي ْْؾورة ْ ْےن ْْفکصْ ٌْْاْ ْْىےئیْ

اھْاْ ِْْور ْ ْےنْ ْْؾسر ْ ْ ٌْْاْ ْ ْْىےئیْ

ْ
اھٌلْ ْ ْرسْْظزب ْْھصْ ْْایک ْْدسصْےھچْ

ْ

الاگْ ْْھصْ ْْایک ْْدسص ْْپص ْْمثصْ ْْےھچْ

ھص ْْمثص ٌْْا ْْھي ْْكسيسْْاسصْْےھچ ْ

ْ

ُہص ْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْاھْاْ ْ ُْْيےچْ ْ ْْممصْ ْْےھچْ

كسيس ْ ْ ْْامثارْ ْ ْْػوؽ ْ ْ ْيس ْ ْْىےئیْ

ْ

اھْا ْ ْ ْْرسخاين ْ ْ ْْذكؽْ ْ ْيس ْ ْْىےئیْ

ْ

3003

ْ
ْ

ھجْ ْان ْْاكپص ٌْْالئکْ ْ ْْفسا ْ ْْےھچْ

اھْاْ ٌْْايل ْْجو ْ ْْػا ِٔ ْْھسی ْْےھچ ْ

ھصْھگڑيْھجْانْخافنْرساْےھچْ

ْ

ٌوىل ْ ْيسْ ْْيمل ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ُِْری ْ ْ ْْىےئیْ

ْ

يکْْديوةْ ْانْ ْھجْ ْانْرساْ ْْےھچْ
ف ِ
اےن ْ ْ ْ ْْجْةْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْْجاگری ْ ْ ْْىےئیْ

ْ

يبس ْ ْْهكرتْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْرايك ْ ْ ْمیاينْ

ْ

پوريْ ْْکصۓی ْْاے ٌْْوىل ْ ْْاٌاينْ

ٌِْْخوْ ْ ْ ْْاپْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ٌْْاين ْ ْ ٌْْاينْ

ْ

ارصةْ ْ ْ ْين ْ ْ ْْکصے ْ ْ ْےھچ ْ ْْکٍػاينْ

ْ

اےنْ ْ ْْھاـھتْ ْ ْےنْ ْ ْْھتايْجْ ْ ْْىےئیْ

كربْ ْ ٌْْاھي ْ ْ ْ ْْپصايْ ْجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْىےئیْ

*****
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َ مّي خبیك ٓ ٣خّ کَ ٕص٠ف ہل٤یك
خلل وي ا ٢ن
َ مّي خبیك ٓ ٣خّ کَ ٕص٠ف ہل٤یك
خلل وي ا ٢ن
اوش وي ٓ ُ٣رؿف ُّض٤یك ٓ ٣خّ کَ ٕص٠ف ہل٤یك
ػہري ہَ

گلُّ

مہر

رشرسّه

آ٣و

ہًل ػ ی٠

ُ
رُ ٠شذ طلُّن خ یّه ہَ عق لّ ؼحّّْ رُ٠
ًش٤ ٙیق ہَ گلُّ ّ یّ ہَ ِنیله  َ١ا ُکٍ ي٧اب
َ ہَ
َ خ یک
ًسکیك ؽرف ہَ مّ من

ٝن گالب گرالب

َ
آہل ٤یق ہَ نیٗ سًق ہَ ٔسنن رہق ہَ وي ّمذ
گـ گله ُ٠ن ہَ شنگیك ىخق ہَ سیٜ٧ك ٟھیق ہَ وي ّمذ

3000

َ ّبیك ٝن ٚل رـق وي شکہ یّ ہَ ٔس
م یّ میك ٓ٤ھّىه ا ُک
رس سَ مو ُّّ ی٠ي ہنیفو ي٧م میك شہ یّ ہَ ٔس
ُّض و ارا ٍ٠میك رـق و ص قّ ٍ٠میك ُک یّ ُُّّ اسَ
َ ّ یُّّ اسَ
گلُّ خ٠ا  َ١ره ٙو یّشق سَ ا ٢ن
ي ٧و ذ٣امّه ہَ ُّؿ مًح ٙلّ عتحن رہّه ہَ ٞہٌ
فبننء طلشر و لًه ہَ ٞہٌ آّمب ػہّه ہَ ٞہٌ
َ كمّل ٚل ہلوِ وہیك و ی٠ا
کیسّ ہٌ ضاہ ٠ہل ر نکھ
َ ہَ طلشو ی ٠میك گ٣مٌ ؾؾؽ ہَ واه ّ ی٠ا
اظ لنن
َ آشام خّه ہَ قرح ٙو شاح ٙہَ
وصـ سَ ا ُک
َ ُعّرت ہَ
ٓ٣ہّن رٜك کٍ ُّٚلسٌ میك جیس

3003

واَ رشٗ ہَ َُّ ٔشٗ ہَ قبض لّ ہَ گتجلش
َ زصلش
مّشِ الف کَ شو رّ یّ ہَ ُّرل خ یک
ره ٙىحّ ہَ رؿف خ یّ ہَ علف سَ ہَ رل ٚلش
نبننء اق٠ظ طلـ خ٠ا سَ ؿبکّ ہَ ٟھر ٚلش
ُّق سیف اقًق ہمف رشُّ  َ١ه٣م ہیك ٝن
َ
َؼل َ
خلف و وقّش کَ طمر اْف ہً ٧ق میك م ہیك ٝن
علف ٟھٌ أسّ خلف ٟھٌ أسّ کلن ہَ ان جیسّ
شاي خ٠ا میك شوض و و یّٝن ذ٣ؾَ میك وي ِیسّ
ٓ٣ہّن رٜك ٔو ضّْ ٓ٥اہ ٙفحر ّ یّلٔ ہیك
ٔسبنن ان کَ مّٟي وسٌ کٍ رّ یّ ػہّلٔ ہَ

3008

سہق ہَ واقٍ ٍ ،ہف ہَ صّقٍ  ،ع قـ ہَ طله مہ یّب
طیع ہَ سیٜ٧ك سی ٧و مک ٣سٌ خلؼ ہَ ًسؾ و گًب
ُُّّ ىجٌ ٟھّ ِی یّ ىجٌ ہَ نیػ رٜك رشُّ ف طّء کَ
يٝ ٧ن اٞہله کَ ُّشع ا٢تٌ ٚلُٜ٠ك ّ یّشِ آکَ
ّ
ػ ی ٠علٍ سشي ہَ  ،ه٣م سَ ٔو کَ ہل طلشو ی٠
ُ
ہ ٧رم ُعّرت و ی ٠ش ہَ  ،ہَ رل میك ٞہٌ او ی٠
*****

3003

ْمچاكْ ْْظورج ْ ْْْ ْ ْ ،ظخاراْ ْ ْْْ ْ ،چْسر ْ ْ ٌْْا
مچاكْ ْْظورج ْ ْْْ ْ ْ ،ظخاراْ ْ ْْْ ْ ،چْسر ْ ْ ٌْْاْ ْ

ٌؤٌْںی ْ ْ ْ ْْجسسْٔ ْ ْ ْْدیساْ ْ ْ ْ ْْػْهص ْ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ

ھتيئ ْ ْ ْ ْ ْْگيا ْ ْ ْْروشْ ْ ْْدياجو ْ ْ ْْكرب ْ ْ ْ ٌْْاْ
ْ

جوھص ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْيملْ ْ ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْ ْ ْْبخاكےْ ْ

ھصْ ْ ْ ْ ْْدكيق ْ ْ ْ ْ ْك ْ ْ ْ ْ ْْجييو ْ ْ ْ ْ ْ ِْظھكاكےْ ْ

جاگي ْ ْ ْْاكھتي ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْينْ ْ ْْجو ْ ْ ْْكعٍةْ ْ

ھيْ ْ ْْبْو ْ ْ ْ ْْػٕ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ِْْور ْ ْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْ ْْكػبػةْ ْ

ٌوىلْ ْ ْ ْْكينْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْنصےس ْ ْ ْْكلَ ْ ٌْْاْ

خقْ ْ ْ ْان ْ ْ ٌْْوثيوں ْ ْ ْ ْظبْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْىْخاكےْ
ْ

ْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْ ْْظْاْ ْ ْےسْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ٌْْاْ
ػہصْ ْ ْ ْ ْْظورت ْ ْ ْ ْ ْْبين ْ ْ ْ ْ ْْگيو ْ ْ ْ ْ ْْجْةْ
ِ
ٌوىلْ ْ ْختت ْ ْ ْےپ ْ ْ ْْچڑےسه ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ٌْْاْ

ختت ْ ْ ْْپصْ ْ ْْبيھتےسْ ْ ْ ْْظيف ْْديں ْ ْ ْ ْْجمیْ ْ

ىہجة ْ ْ ْ ْ ْراھكےسْ ْ ْ ْ ْْجنًْ ْ ْْاىھسل ْ ْْجمیْ

چہصٔ ْ ْ ْْدیھكا ْ ْ ْےس ْ ْ ْْابكايج ْ ْ ْ ْان ْ ْْجمیْ ْ

ٌوىلْ ْ ْ ْْػهص ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْنصےس ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ٌْاْ

جيؤْگصْ ْ ْْھتاےسْ ْْختتْ ْ ْےپ ْ ْ ْْػاھٓؼأْ ْ
ن
دمشَْ ْْجيخوْ ْ ْْھوْسْ ْ ْ ْنہےسْ ْ ْْا ْھاْ ْْْ ْ،أْ ْ

ْ

ْ

ن
ْكاھاْْ،كأْ
ٌؤٌْنی ْْدیهھي ْْظبْ ْنہےسْ ْ ْ
ٌوىل ْ ْ ْْدیهھي ْ ْ ْھي ْ ْْجيےس ْ ْ ْْكلَْ ْ ٌْْاْ
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ختتْ ْ ْ ْ ْ ْْفيـ ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْكادىو ْ ْ ْ ْ ْْبٓےسْ ْ

ختت ْ ْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ْ ْْبصاكتْ ْ ْ ْ ْْكرسْ ْ ْ ْ ْْےسْ

ٌؤٌْںیْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاپْاْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْداٌْوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْھبص ْْےسْ ْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْ ْْدااترْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْبٓےس ْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ

نويئ ْ ْ ْنےه ْ ْ ْْا ْ ْ ْْفيمْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْيْمْ ْ ْےھچْ ْ

ْ

ٌىںْ ْنہوںْ ْْاھٌلْ ْْربْ ْ ْين ْ ْْھجيمْ ْ ْےھچْ ْ
ْ

رب ْ ْ ْ ْجًاىل ْ ْ ِْْو ْ ْ ْْمحسْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْنصےسْ ْ

نويئ ْ ٌْْؤْیسْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْػاگصد ْ ْ ْ ْىٍػْمْ ْ ْ ْےھچْ
ٌوىلْ ْ ْ ْ ْ ِيمل ْ ْ ْ ْْھچيهےسْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْْاْ
ےنْ ْ ْ ْْائٍِةْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ْ ْْاربار ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْپڑےسهْ

ٌوىل ْْروش ْْظبْ ْيس ْْھتاےس ْْكلَْ ٌْْاْ

ظب ْ ْ ْْدياجو ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْْكاجو ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْنہےسْ ْ

ْ

رسات ْ ْ ْ ْ ْ ْرسات ْ ْ ْ ْ ْػہادة ْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْ ْ ْپڑےسهْ ْ

ایْخعنی ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْنہيْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْروبْ ْ ْ ْ ْْرسےسْ

ٌصريةْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْْثالكة ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْ ْنصےسْ ْ

ٌوىلْ ْ ٌْْامتْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْنصےسْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ْ ٌْْاْ
ْ

اْ ْ ْخعنی ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْانئب ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْ ْمغ ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ

كپزاْ ْ ْهپْا ْ ْْخضن ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْمغْ ْ ْ ٌْْاْ

اِعوںْ ِْْلكے ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْرونْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْمغْ ْ ٌْْاْ ْ

ٌوىلْ ْ ْ ْ ْْمغضدٔ ْ ْ ْ ْ ْْھتاےسْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ٌْْاْ

نصےسْ ْ ْ ْ ْْيباس ْ ْ ْ ْ ِْْوْ ْ ْ ْ ْ ٌْوىلْ ْ ْ ْ ٌْْامتْ ْ

ھجوالْ ْ ْ ْْكاالْ ْ ْ ْ ْْجماھسْ ْ ْ ْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْ ْ ٌْْامتْ ْ

ْ

ھًْ ْ ْ ْ ْ ْْػبي ِٕ ْ ْ ْ ْ ْ ْْپىٍربْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْ ْ ٌْْامتْ
ٌوىل ْ ْ ْْختتْ ْ ْ ْےپْ ْ ْْرسےسْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ٌْْاْ
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چادر ْ ْ ْ ْ ْْزىيب ْ ْ ْ ْ ْْبہَ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْْھچْاينْ ْ

جيارےْ ْ ْ ْْيابسْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْْبڑیي ْ ْ ْ ْْهپْاينْ

رسيئْ ْ ْ ْ ْْاُھكوں ْ ْ ْ ْْرسارسْ ْ ْ ْ ْْهجاں ْ ْْينْ ْ

ٌوىلْ ْْاُھكوںْ ْ ْيس ْ ْ ْْرسےسْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ٌْْاْ

ْ

دیهھي ْ ْ ْ ْفإٌْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْػأْ ْ ْ ْ ْ ْْھكڑاْ ْ ْ ْ ْْےھچْ ْ

ٌاھتاْ ْ ْ ْْھباال ْ ْ ْين ْ ْ ِْْوےكْ ْ ْ ْْچڑھا ْ ْ ْ ْْےھچْ

أ ْ ْ ْْپاكريْ ْ ْ ْْزٌںیْ ْ ْ ْ ْْپصْ ْ ْ ْْگصاْ ْ ْ ْ ْْےھچْ ْ

ٌوىل ْ ْ ْْا ْ ْ ْ ِْْوخٕ ْ ْ ْ ْْپڑےسهْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ٌْْاْ

ْ

ايپ ْ ْ ْ ْاْكّخو ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ٌْْْہصْ ْ ْ ْ ْْيًلْ ْ ْ ْْےنْ ْ

نےهْ ْےھچْ ْْػاـ ْ ْْچيوْ ْ ْْبط ْ ْ ْْچًلْ ْْےنْ ْ

ٌاراْ ْ ْ ْ ْ ْ ِدرٔ ْ ْ ْ ْ ْْرساْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْكيلْ ْ ْ ْ ْْےنْ

ْ

یوـ ْ ْ ْ ْ ْ ْياػوراءْ ْ ْ ْ ْ ْْھتاےس ْ ْ ْ ْْكْٔ ْ ٌْْامتْ ْ
ِ

ٌوىل ْ ْمغْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْىصز ْ ْ ْ ْےسْ ْ ْْكلَ ْ ْ ٌْْاْ
ا ْ ْْختتْ ْ ْْرود ْ ْ ْْھبي ْ ْ ْْنص ْےس ْ ْْكٔ ْ ٌْْامتْ

ٌوىل ْ ْ ْْپصظاْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْْىےسیْ ْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ْ ٌْْاْ

ھتاےس ْ ْ ْ ْْخقْ ْ ْ ْاىفساءْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْكْٔ ْ ْ ٌْْامتْ ْ

ْ

يرصْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْككتْ ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْْهكےسْ ْ

مشص ْ ْ ْ ْ ٌْْاھتوْ ْ ْ ْْجسك ْ ْ ْ ْْثيارےْ ْ ْ ْْنصےسْ ْ

اْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ْ ْ ْ ْْػأ ْ ْ ْ ْ ْ ْيبسْيًلْ ْ ْ ْ ْ ِْْوْ ْ

ْػاف ْ ْ ْ ْ ْجًل ْ ْ ْ ِْْوْ ْ
ا ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ْْھتيوْ ْ ْ ْ ْ ِ ْ

ارصي ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْجسسْٔ ْ ْ ْ ْ ْ ْْػبری ْ ْ ْ ْ ْ ْْدےسيْ

ْ

ٌوىل ْ ْ ْْھبيْ ْ ْْجسسٔ ْ ْ ْْدےسي ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ٌْْاْ
ابكايجْ ْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ْ ْ ْكالدة ْ ْ ْ ْ ْھبًل ْ ْ ْ ْ ْ ِْْوْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْْدیسارْ ْ ْ ْ ْ ْْدےسي ْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ْ ْ ٌْْاْ
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ظاتْ ْ ْْدياجوْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْدفَْ ْ ْْےھچْ ْ

كسيس ْ ْ ْْنزنْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ٌْْويت ْ ْ ْ ْْرحَْ ْ ْ ْ ْْےھچْ

بيوے ْ ْ ْ ْْكْػبػْةْ ْ ْ ْ ْ ْْجو ْ ْ ْ ِْْور ْ ْ ُْْنی ْ ْ ْْےھچْ ْ

ٌوىلْ ْ ْ ْ ْزایرةْ ْ ْ ْھبي ْ ْْنصےس ْ ْ ْْكلَْ ْ ٌْْاْ

ْ

ٌْعجس ْ ْ ْْايوًْ ْ
ظوں ْ ْ ْ ْْبْاكيْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ
ِ

ھج ْ ْ ْين ْ ْْذنصْ ْ ْْجگتْ ْ ٌْْا ْ ْ ْےھچ ْ ْْپىہًْ ْ

ظيفْديںْ ْ ْھجْ ْ ْ ْ ْْھٌلرا ْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ٌْْْْ ًًِْْ
ْ

ػأ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْيبس ِْ ْ ْيًلْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْھيْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْبْایوْ ْ

يمل ْ ْ ْ ْْكسيسْ ْ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْ ْْاھٌل ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْبہایوْ ْ

ٌوىلْ ْ ْ ْْاْ ٌِػْيسكْ ْ ْ ْ ْ ْْدےسي ْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ٌْْاْ

درس ْ ْ ْ ْ ْظييفْ ْ ْ ْْجگت ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْگْاىوْ
ِْ

ْ

اكا ْ ْ ْْلاھص ْ ْ ْ ْ ْ ْھيْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےنه ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْجسایوْ ْ

ٌوىل ْ ْْرسِق ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْْدےسيْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ٌْاْ
درس ْ ْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ْْجاًٌةْ ْ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْْبْایوْ

ٌوىل ْ ْ ْْاْ ْ ْْكاجو ْ ْ ْ ْ ْْنہےسْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ

ازھصي ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْْور ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْيس ْ ْ ْ ْ ْْجمگاگیوْ ْ

ْ

اھينْ ْ ٌْْعجسْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْْروب ْ ْ ْْجساكيْ ْ

يْيٌلء ْ ْ ْْظبْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْرسْ ْ ْ ْےنْ ْ ْْھجاككيْ ْ
اای ْ ْ ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ْػٕ ْ ْ ْ ْْجوْ ْ ْ ْْاھْا ْ ْ ْْحصَ ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ

ھپصْاك ْ ْ ْ ْ ْايالـْ ْ ْ ْ ْظاےتْ ْ ْ ْ ْ ْ ْگگَ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ

اھْا ْ ْ ْ ْْكبية ْ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْ ْْازھصْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْبْاكيْ
ْ

ٌوىلْ ْ ْ ٌْْعجس ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْجاےس ْ ْْكلَ ْ ٌْْاْ

فاٌيْ ْ ْ ْ ْ ْ ْلگْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِنھالای ْ ْ ْ ْ ْ ْْمچَْ ْ ْ ْ ٌْْاْ

ٌوىلْ ْْروش ْْھتيئْ ْےن ْْرےسه ْْكلَ ْ ٌْْاْ
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بىوے ْْكػبػةْؤْ ْ ْْھتيئْ ْْگيا ْ ْْروشْ ْْروْشْ ْ

جاًٌةْ ْ ْ ْينْ ْ ْيػٍػارجوْ ْ ْ ْْروشْ ْ ْْروش ْ

دیوًھي ْےنٌْْعاجسْھبيْروشْروشْ ْ

ٌوىلْ ْ ْ ْ ْْكصاف ْ ْ ْ ْ ْ ْْپصےسهْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ٌْْاْ

ْ

اگـْ ْ ْاگـْ ْ ْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ْ ْ ْىوگوْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ
ِ
ظاےھتْ ْ ْ ْ ْْراھكجوْ ْ ْ ْْكسيسْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ

اای ْ ْ ْ ْ ْ ْْدیھكواْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْےنمت ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ْ ْ ٌْْاْ
يصض

ْ

ھچو ْْمتںیْ ْْرب ْ ْ ْان ْ ْ ْػانصْ ْ ْےن ْ ْْخاٌسْ ْ

رےسه ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاابدْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْظليْ ْ ْ ْ ْ ٌْْعاجسْ ْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ْ ْكاتْ ْ ْ ْ ْظٓےسْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ٌْْاْ
ابيق ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْرھجو ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْمتارا ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْحماٌسْ

ْ

ھچو ْْمتںی ِْْوحٌْْْ،عيح ٌْْ،وىسْْ،ادـْ ْ

ٌوىلْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ِْْور ْ ْ ْْكدےسهْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ٌْْاْ
جہاں ْ ْ ْْحيمْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْْخعنیْ ْ ِْْو ْ ٌْْامتْ
َّ
ْاكىؼٍطْ ْ ْ ْ ْمچهےسْ ْ ْ ْكلَْ ْ ْ ٌْْاْ
ٌوىلْ ْ ْ ْ ْ

ابيقْ ْ ْْرھجوْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْےنمتْ ْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْالزـْ ْ
ْ

پہينْ ْ ْ ْْؾػدْػةْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْنڑپا ْ ْ ْ ْْبسفْ ْ ْ ْْپصْ ْ

راھكجوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْْوصاتْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْپصْ ْ

ْاھو ْ ْ ْْظورت ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ِھٍةْ ْ
بڑھيتْ ْْرْٔ ْ ْ ِ

ےنْ ْْرويش ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْۓپ ْ ْ ْْييٍيْ ْ ْ ْػػصْ ْبةْ ْ

ػاھيْ ْ ْ ْ ْرھجوْ ْ ْ ْ ْْمتاريْ ْ ْ ْ ْْزٌَْ ْ ْ ْْپصْ

ْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ْْظالگ ْ ْ ْ ْْنہےس ْ ْ ْْكلَ ْ ٌْْاْ
نصات ْْرٔ ْ ْ ْْجاف ْ ْ ْكْ ْ ٌْْاؿْ ْ ْ ْيسْ ْ ْْرسٌةْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْْليبْ ْ ْ ْ ْْدیھكاےس ْ ْ ْ ْْكلَ ْ ْ ٌْْاْ
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ھچو ْْمتںیْ ْْروب ْ ْ ْْؾورتْ ْْهجاںْ ٌْْاْ ْ

ےنْ ْ ْ ْ"ْدمحم"ْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْْظورت ْ ْ ْْكصاںْ ْ ٌْْاْ

ےھچْ ْ ْ ْ ْ ْْب ِػدْلْمْ ْ ْ ْ ْ ْظورت ْ ْ ْ ْْاٌاں ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ

ٌوىل ْ ْ ْ ْ ْْاابد ْ ْ ْ ْ ْْرےسه ْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْْاْ

ْ

ےھچْ ْ ْ ْ ْ ٌْْسدْاگرْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاابْؤ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاجسادْ ْ

ےنْ ْْمتاري ْ ْْدياء ْ ْ ْيسْ ْ ْےھچ ْ ْ ْْدؿ ْْػادْ

اھوْ ْ ْ ْ ْ ْْظورتْ ْ ْ ْ ْ ْْحمبْػةْ ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْ ْْاابدْ ْ
ِ

ٌوىل ْ ْ ْْا ْ ْ ْْكاتْ ْ ْ ْ ْْظْٓےسْ ْ ْ ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ٌْْاْ

اپوں ْ ْْيمص ْ ْ ْْمتںی ْ ْ ْْخبْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْ ْْفارصْ ْ

ٌارا ْ ْ ْْدؿ ْ ٌْْا ْ ٌْْںیْ ْ ْْادىنْ ْ ْْھچوں ْ ْابكصْ ْ

ْ

همهے ْ ْےھچْ ْ ْھج ْ ْيس ْْليبْ ْےن ْ ْْلاھصْ
ٌوىلْ ْ ْْا ْ ْ ْ ٌْْسح ْ ْ ْْظٓےس ْ ْ ْْكلَْ ْ ْ ْ ْ ٌْْاْ

*****
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ظمق
ظمق

٣یُ٧

ہ ٧اُؾ گـ میك ہَ ٚل ٣یُ٧

اُؾ ّم گف یگل ٣یُ٧

ہَ هٗ میك مّن ہل ٣یُ٧

ہَ خللي ٣ی ُ٧ق٠شت لّ

ؼخٗ من ظر ہَ ُ٠شت لّ

ہَ عّلف اُؾ ـی٧ت لّ

خّشي ہَ ٕصی٧ت لّ

ہ٧

میك

رستجله

میك

رستجله

٣یُ٧

ٝن

ٚل ہَ

ضفٌ ہَ اوش ػ یّه ٚل ہَ

ہَ و ی٠ا ُّؿ میك ہ ٧گـ

َ ٣ی ِ٧ه٣م سَ کل
٢ن

ػہّه رنکھّ

وہّه

ُ
ّ یّء طلاه ہَ ٣ی ِ٧ل یـ
ػہّه رنکھّ

وہّه

ٚل ہَ

ىحر

اوش

مّم میك ُلکـ

ضفٌ ہَ اوش ػ یّه ٚل ہَ
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ِیسّه

ہ ٧اُؾ ٓ٣ ٣ی٧ا ارسّه ہَ
ُ
رشش ٜق ٜق کَ نکسّه ہَ

ْجھّوش ه َ١ ٣هٗ خّه ہَ

ٚل ہَ

ضفٌ ہَ اوش ػ یّه ٚل ہَ

ػہّه رنکھّ
گ
ل
ٝن ـق

هيرذ

٣ی٧ا

وہّه

٣ی٧ا

نانم ہَ

ُ
وي سوالمق ہَ

ٓ٣و یّ

َ
آ٣

ہَ

ہَ مللُ رس میك اوش وَن ہَ
طل

م
ہی
قّوس و مق

ہَ

ٚل ہَ

ضفٌ ہَ اوش ػ یّه ٚل ہَ

ظمق لّ ُّؿ ُّه ٚل ہَ

ضقتف ٙکٍ ضُّه ٚل ہَ
ُ
اللہ ٙلّ ٌکّه ٚل ہَ

ػہّه رنکھّ

ّ
٢یلت لّ
ػہّه رنکھّ

وہّه

ٔسّه ٚل ہَ
وہّه

ٚل ہَ

ضفٌ ہَ اوش ػ یّه ٚل ہَ
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گلله میك

ت
ؿ رّ

طّہ ٧ہَ

طل اُ٠ش ہَ وي ُّہ ٧ہَ
ػہّه رنکھّ

وہّه

ٚل ہَ

وَء لّ
یمٍّ٠

شُؿ طّہ ٧ہَ
ػ ی٠

مّه٣

ہَ

ضفٌ ہَ اوش ػ یّه ٚل ہَ

*****

3038

ُ
ظمق میك رِ شہٌ ل یـ ص٠اء ہَ
ُ
ظمق میك رِ شہٌ ل یـ ص٠اء ہَ
ٓٛ٣ف کٍ ص٠اء سَ رل لگّ ه٣
رعّت السی ٧میك رس کَ ي٧ـ لّ
امّم الـع ٧کٍ

ُّّ ی ٠سَ ٝن

ٓٛ٣ف اوش لصّح ٙسَ اراء ہَ
ہ ٧اُؾ گـ ًش ٙاوش شنگیك ّ یّ ہَ
ُ
س لّء مّّ یّ ٠مشح بز ظ یّء ہَ

ٕہّ ًعکـ وسّ

مؽحز

یمّ

ہَ

ُ
ہ ٧اُؾ رل ٔو کٍ الف ٙسَ ٟھرا ہَ

ہ ٧اُؾ لْ ٓٔ ٣و رٜك کٍ ّ یّء ہَ

َ وي زع ٧کل
طل ملسٌ رھلُٟ َ١٠ھ

ہمکل مً ہَ

ٝن

ي٧لّش

زع٧

ٓ٣ہّن رٜك

امّمٌ کٍ ٗ ظر سَ

ٝن رعلت لّ ظمق ٟھمَ ٟھً ہَ

ٓ٣

ہَ

ٔط ٧مّّ ی ٠ہلا

ّ ی٠ا

ضمیك

قرسنن مّن ٓ٣ہّن الہُ٠

ہلوُ و یًر ٔو کٍ ٓ٥م رس کٍ

ضُّري خل ٠سَ ٞہخٞ ٙہّ ہَ

مًُؾ طلش اوش ہ ٧اُؾ مؤمق

ٝن ٔو کٍ م٠د میك صت ٞو ًسّء ہَ

ٔو کَ ؼحّّْ

ہ٩اشوه خّن سَ ہلُّ ق٠ا ہَ

یمّ ٍ٠رُکي ه٣

*****
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ػہرِ ٝن مو ل قّ کَ ٓ٣سَ ہَ شوو یٍّ٠

ػہرِ ٝن مو ل قّ کَ ٓ٣سَ ہَ شوو یٍّ٠
أسٌ ٗ ظر میك صلشت کلٝ ٍ٠ن شوٓق آٍ٠

صلشت ہ٩اش ہّ ہیك ٓ ٣ہَ كؿف خ٠ا کٍ
َ ٍُّ٠
ّم طرد کٍ طلسٌ اظ صلشت سَ ہمن

ػہرِ ٝن ہَ ظ یّحٔ ٙسنن ہَ ٟھر مًحٙ
ّم طرد کٍ ل طّقٔ رو رؿف

کل رکھٍّ٠

رس وقٔ ُّ طرب ہل ه َ١ ٣ہیك ُّض اّ یّ
آ ٍ٠ہیك ؾش میك طلشٜك ہل ٍ٠ہیك خّه ق٠اٍ٠

3033

َ
َ وي ا مک
م یّ منن ہَ خُّ ٠لّ طل ہل مّ من
گ ٣مّو یّ هٚ ِ٣ل ہَ غ٧ـ  َ١خ یٍّ٠

َ وي
ان کَ مّ من

َ ٚل ہل
گ ٣ہلوِ مّ من

ّ
َ
گ ٣ع قـ لّ ٌصلش ٕصلٓ ٣اظ کٍ لکھ
َ شوو یٍّ٠
طلشو ی ٠کٍ ُعّؾ سَ لَ ٞہل

ًسؾ

ؽ َتن

ُ
ٝن اُکٍ

ت
َنرک َع ْ

َ
کل ہَ شخّحٙ

ہَ مہر سَ قزوه ٓ ٣ؿبہٝ ٙن شوو یٍّ٠
ہَ کلن ُ٠ش رٜك مّ ىحللف اظ ػہّه میك
َ میك ہل ص قٍّ٠
ہل رس کَ رل میك شظه ٙننن

َ ہیك رٜك کل ُّشُ
ه َ١٣ہیك سهُّ ٣شُ ر ٢ن
َ ہیك قبض خّشُ ه َ١ ٣ہیك ّٔ ٟھًٍ٠
ش ک ھن

مّي رٜك

3035
ُ
امکل

ہَ کحن ٞہیك غ٧وشت طل ٝن هٜ٣ك ّ یّوث
َ
ّ یّ٠ُ ٍ٠ه ٙق٠شت
ٝن ٚل ضشوض ن ظرت آ٢ ٍ٠تٌ

عّلف ٟھّ ُؾ طرب لّ کحن رھ یّن میك ٝن آُّ
َ
ٟ
ٟ
س
ً
َ رس وقٔ ک٣اٍ٠
َ ُّ گلہ ٧ھ
رُ٠اه ھ

ُ٠ش الہ ُ٠امّم طیٗ کَ خّغ راعٌ
َ
رعلت کل ا٢تٌ شمؾ ُّؿ اشم ّ یٍّ٠

ہیك خّي میك

ب ّزنا

اوش قبض کَ ہیك رشُّ

عق کٍ ف طّء سَ ہ ٧خّ ُلتٌ ہَ اق خ٠اٍ٠

ہیك ٣ی ُّ ٧ه٣اه ٙہیك مّي ُّ ٕہّهٙ
عق کٍ ُل ی ٠مّه کل ہَ ؽرع ُؾ شمٍّ٠

ٓ٣ہّن رٜك

3038

م یّ ٍہف رش شمّ ہَ م یّ يرر ُّشمّ ہیك
اقًکیله میك عق کٍ ہَ سهُّ ٣شمٍّ٠

لکه ٙکَ مہر ہیك ٝن شظه ٙکَ ْحر ہیك ٝن
ّ
ذ٣ـ ٘غف کٍ ل٢ت ہ ٧وقٔ عق کل ٟھٍّ٠

ہَ قرػ ہف ٝن ان کٍ ُّٚلظ (کل رِ ٚلٔو)

ؽ

اوش آو یّٝن ان لّ ہَ خّۓ ؿبہو مٍّ٠
خ٠ه ٙمیك اُکٍ شہ یّ ہَ ملحٗ ُعّرت
ُ
خّرم وہٌ ہَ ان لّ طل ہَ ُکل کمٍّ٠

سه ٣يٙ٧ػ ان لّ مؽحز یمّ ہَ ہ ٧خّ
ہَ خّق ُّ میك ان کَ ُّ٣یٚ ٧ل ّ یٍّ٠

3083
ٓ٣ہّن رٜك

اوش ْجف الٜ٠ق صّحٗ رلی ی ٠ضٜق الٜ٠ك ٔو
مؿؾمٌوء ه٣م  َ١عق کل ٞہ ٙلٹھٍّ٠

اظ رلی ُ٧سَ کیله ه ٣شوُّب رل ہل می٧ا
مْ ہل گلاشا ىجي کل اظ خُّ ٠سَ خ٠اٍ٠

ٝن گ٣ي مّل ٔو کل ہ ٧مّل ہل و یّشق
أسٌ گھ یّ طلسٌ کٍ شي رل ٝن ٔو کَ ؼھٍّ٠
زع٧ت کل ٞہنی ٙرِ ػ ی ٠علٍ ٚل اظ آه
ٓ ٌ٤ه ٣و یّ کیسٌ  َ١جیسٌ ٝن ہل و یٍّ٠

*****

نیػ رٜك

3083

ْےھچ ْاْ ْ ْبصٖاف ْديں ْ ْليْبْ ْ ْين ْ ْ ْ ُْ ِيؼاينْ ْ مسجٗوْ

ْ

ےھچ ْاْ ْ ْبصٖاف ْديں ْ ْليْبْ ْ ْين ْ ْ ْ ُْ ِيؼاينْ ْ مسجٗوْ
ھج ْ ِْو ْياىًْْ ٌا ُْھتيْ ْنويئ ْ ْھبي ْ ْاثين ْمسجٗو
ْ

ٌاُيگْ ْيؿٍةْ ْھج ْان ْرالص ْكٔ ْرظولْاهللْ ْھيْ
اجيْ ْ ْاْ ْظرتْ ْ ٌا ْرمحة ْ ْ ْےھچ ْ ْ رساْ ْ ين ْ ْ مسجٗو
ْ

الكے ْ ْجرشیف ْ ْ ْهشٓؼا ِْٔ ْ ْ ْ ْزٌَ ْ ْ ْليْب ْ ْ ْجوْ
هپيےْ ْچوي ْےل ْ ْ اْ ٌْوىلْ ْين ْ ْ ْپيؼاين ْ ْ ْمسجٗو
ْ

ِوص ْ ْاْكےْ ْےھچْ ْكْٔ ْ ليْبْ ْ ْينْ ْ ْ جتًل ْ ْ ْػْٕ ْ ٌْاْ
افْ ْ ٖسلْ ْ ين ْ مسجٗو
ِْاٖويْ ْ ْػاانت ْ ْاْ ْ ْبصٖ ِ

3083

بصٖافْديںْ ْ ْاكپصْ ْ ْےھچْ ْ ْ جولك ْ ْھج ْ ْ ْ ِوْ
ػأ ْ ْ ْ ِ

جوْھيْارالصْينْؾورة ْےن ْےھچ ْجاين ْمسجٗوْ
ْ

ٌاراْ ٌْْوىلْ ْ ْين ْ ْ ْبلاء ْ ْ ْلولْ ْ ْ رساكُسْ ْنصےْ
اْ ْ يبادة ْ ْ ْا ْ ْ دياء ْ ْ ؾبح ْ ْ ٌْعاء ْ ْ ْين ْ ْ مسجٗوْ
ْ

انئبْ ْ ْ اْ ِؿْ ْ يًل ْ ْ ِوْ ْ ْ ھج ْ ْ ْ ْےنبْ ْ ْےھچْ ْ ْ دمشَْ
ِ
يليٍْسكْ ْاٖين ْ ِْليْة ْ ےن ْ ْ ْ ْز ِ ْانءْ ْ ْينْ ْ مسجٗو
ْ

انـْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ٌْاات ْ ْ ْ ْپِخاْ ْ ْ ِْو ْ ْ ٌْںی ْ ْ ْبخاكْیط ْ ْجيارےْ

كرب ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْ ْ ْىےسیْ ْ ْ ْ ْ ْ ْفصػخْٕؤ ْ ْ ْ ْ ْزابينْ ْ ْ ْمسجھوْ
ْ

ےھچ ْ ْا گص ْ ْ ػيبْ ْ ْ ْ میاين ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ بسف ْ ْ ْ ْىيهَْ
ِْاٖينْ رسٌة ْ ْاےنْ ْلايةْ ْ ٌا ْ ْجواين ْ ْمسجٗوْ
*****

3080

َ
رـق گل٣و مّي ُّّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
رـق گل٣و مّي

َ
ُّّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن

ُّض رلی ٧طلش

َ
ُّضُ٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن

شاه ٙگل بز ٚلش ہَ اوش قک ٣و عف سَ روش ہَ
ُ
َ
ص٠ف اٌکّ شاه ٙگلّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
ص٠ف رل ٝن ٔو دمحم لّ ہَ طل ہَ بز ظ یّ
ُ
َ
َ
علف اٌکّ مہر شرص ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
َ طل ٔػط ٙطلر کٍ ہَ واي واي
ہّٟي میك ا ُک
َ
وي ٚل  َ١مؾ آُّ ٣شُ٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
ُ
طله شواه ہیك صّ ل ٞاَؽمّل کَ و ی٠اه میك مّي
َ
ُّر سَ ُّ اه٘ ُّضُ٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن

3083

مّي سَ طل يُ ٧ل ی ُ٠علف  ٍ٠ُّ َ١ہَ آح
َ
وي ٚل ہ ٧اق علف طلاّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
ُ
ب
َ
ی
َ
ع
خ
ّ
ل
م
ْ
ٝن م طل ً ہَ ؼ کل اٌکّ نیٗ
َ
ف
ْ
َ
مّي کَ ره ٙضش ا َ رسن ْ َذر سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
ْچظش  َ١ا٢بہّ

کٍ

ا٢بہّ

لّ

و یلو

َ
مّي رٜك کَ رهْ ٙچص ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
شود خّٛف ہَ ؽرٚؼ

قل٥م

ي٧و ی٠گٍ

َ
ي٧م کَ خَّت ي٧و ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
ن3

ن3

مّي لّ ہف مّه کل ٍ٠عہ ٠گ٢سنن میك ٝن ٟھّ
ُ
َ
اب ضقتف ٙامکٍ آّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن

رش ضمّ َ١میك گ٢سنن مّي لّ ہو یّ ٝن ٟھّ

3088

َ
خ
َ اخ ٢ہل ہ ٧کف رٜك
ہَ ٞہٌ واحٗ کَ ا ٔس
َ
شاي طؼ ان شہنمّّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن

گلہٕ ٧ہلاش ٔو لّ ہ ٧ىخق ہَ  َ١ضنز
ُ
َ
ملل اٌکّ ق٠ش راّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
٘غمنن وعسرب سَ طل زع٧ت ٓ٤ھّ َ١ہیك یمّض
َ
شود راىر ي٧اّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
طل ف طّ طّہ ٧ہَ ٔو کٍ شوض شوٓق سٌ ہَ وي
َ
طل ہَ ُّطق ل یـ ٚلو ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
م٠د میك طلنبل طل ُُّّ ہَ ّ یّگ ٣مّي لّ
ُ
َ
وصػ اٌکّ ًسؾ مّّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن

3083

طل و یّ ٔو کٍ ٢تٌ ال٠علت ٝن ہَ اٌکّ ّ یّه
مّرش اِ قّف مّضُ٠ي

سَ

َ
ٚلؼھّ خّ ہنن

آح ہَ رٜك کٍ ّ یّء بز انبلاش و ُُّ٠اش
ُ
َ
خّل اٌکّ ؽرع ُّّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن
ن ظر کٍ ہل ػ یٔ ٠و کل مّضواش و شاض ػ ی٠
مّي رٜق شاض

َ
ُّّ ی٠ي سَ ٚلؼھّ خّ ہنن

مّي کٍ ّ ی٠ي ٚلاضُ طل ہَ اِ ػ ی ٠علٍ
راوش ّ ی٠ي

ٚلاضُ٠ي

سَ
*****
*****

ٚلؼھّ

َ
خ ّ ہنن

3083

رسنتٌ راعٌ ًسّقروه کل ِفر لّ ٚلٔو ّ ی٠ھّ َ١آۓْ
رسنتٌ راعٌ ًسّقروه کل ِفر لّ ٚلٔو ّ ی٠ھّ َ١آۓ
ّ
ہ
ؼ
َ آۓ
م ُ٣ٓ٠مّن میك میك ٝن ھمصا َ١آۓ ذ٤ا ھن

ُ
َ
َ ًُُّ ہمکل وطق میك ا ٢ن
وطق ق٠ت مٌ لّ سذ ٣ر ٢ن
م یّ ہمیك عّ٢نمیق أسٌ رعّ کَ گلہ ٧ل یّ َ١آۓ
ُ
ب
ٟ
ؼخٗ مّ٠بن کَ وي ًسّقر کٍ رکي ھرُ راو یّن ز عف
و یّکَ مللٍ وي ه ًُ٣کَ ِفر لّ من ظر رکھّ َ١آۓ
علٍ اعلٍ کٍ مّن اعلٍ میك ہف ًسّقر کٍ قک ٣هَ١٣
َ ه٣م سَ آمّه ّ یّ َ١آۓ
َ ِفر کل ا ٢ن
ہمّشِ لمن

3085

ٚلاسنن ٌصطفٌ لّ مّٛف ؼخٗ ہَ عّي ٧کٍ اُؾ ُ٣٠ی٧
ُ
ہ
کو رس ٝن شللا کَ آٟي ؿی ٙمیك ٝن آقّ رَ َ١آۓ
٢تٌ وضٌ قّطمن رـق اوش رسیق کٍ رُ ٠ہل شہٌ ٟھٌ
ٕہ ی ٠هُ٣ـ لّ شوض عّّمش حٗ ٝن ىح٠ي ْحّ َ١آۓ
م یّ ٝن اشمّر شوض ىچط ٧ه٣وٕگّ اق اق میك ِ قّغٙ
ٝن ہف ؽزاراشوه کَ ي٧ـ کل ٝن شوض ىچط٤ٓ ٧ھّ َ١آۓ
ص٠ا رسی یّ کٍ کہو شہٌ ہَ شہَ مًهٝ ٙن ُّ ق یّهٙ
ُ
ہمیك ہمّشُ ٔسـ کل اظ عف میك ٝن ہٌ مللٍ شَ َ١آۓ
کہّ ہَ ي٧وش  َ١مُّگل مُّگل ٚل مغفرت مُّؿ لَ اِ مّه٣
رسنتٌ راعٌ ٚل رامق مغفرت میك هٗ کل سمّ َ١آۓ
*****
*****

3088

طلشٜك رنکھیك طل كمّل ٔو سُ مّن کٹھٌ
طلشٜك رنکھیك طل كمّل ٔو سُ مّن کٹھٌ
گٜ٣ك ؾش کھّ کَ کٹھٌ اوش ہل قرُّن کٹھٌ

ق٠نبله میك ٣ی٧ا ُّ ٍ٠کل ٍ٠ہل وِ ٚل ہل
ل یکق اظ طرد لّ رنکھّ ٞہیك أسّن کٹھٌ
صّ
ع
َ ہیك
طلع ّ یُّّن ظمق ـ لٍ کہن
م٠د ٓ٤ھ یّ ہله ٣ی ُ٧حٗ ئ ٧ص یّن کٹھٌ

میك ٣ی ِ٧شو َ١و یّشق کَ ًسّٝن کہ یّ
ہلُّ راعٌ ٝن اگٝ ٣ن مَو ُُّّن کٹھٌ

3033

َ
ؼھمص ه ٣رش کل ٣ی ِ٧ہف ٚل ٝن لیلٜك ہ٧گ٥
َ ُّلفرػ اگْ ٣خ ٙملنمّن کٹھٌ
مل

ہف

ن
لت
َ
ٟھٌ آنکھیك ن

اق٠ام ٔو واَ ٓ٣

أسّ قرمّوِ نیٗ زع٧ت ستحّن کٹھٌ
٣ی ِ٧مّ َ١میك شيا کلي ُعّرت خّصـ
يٝ ٧ن ہلوِ طل ٣ی٧ا مّٝنء رامّن کٹھٌ

ُّر ه ُّ٣ہله ٣ی ُ٧صلشت ٚلشا ٍ٠کل
ّمشيء ٚلش طل ٓ٤ھ یّ ہله ٝن قرآن کٹھٌ

3033

ُ
راعٌ اللقٔ طل اظ طرد کٍ کلًش ٝن هِ٣
ُ
ٹ
و
ک
س
ل
ج
ن
رعلت ا ؼ کَ ّذ ٝن ہل اشلّن ھٌ
ُ
ہلُّ ہف ؿع ٧اگ ٣شسیف رو یّه ٣ی٧ا

ُ
ٹ
ک
ہ
شغٗ سَ لْ ٝن ًُّ ٝن سشا لّن ھٌ
ّ
َ شّبنء مہر
سشوه کل گ٣ر ّماشُ کَ مل
ؽزم و ی٠ان هٜ٣ك مّي رٜك مل طّن کٹھٌ

اكم ٠اظ م٠د میك ہ ٧اُؾ ىخق ہَ ُُّّب
ُ
ٹ
ک
ع
کو ٝن ہل رس کَ ٓ٣آ ٣رش ل طّن ھٌ
٭٭٭٭٭

3033

خّلؼ  َ١ػ یّّٔ م یّ اق ٚلش ٗ ظر اوش
خّلؼ  َ١ػ یّّٔ م یّ اق ٚلش ٗ ظر اوش
طّ لع ہلا لل ٓ٣ح ي٧اقٔ سَ يير اوش

اَل ري َتّنز

ہلل

ّ یّشق

و

٘عّلٍ

ّ ی٠ا ہلا گھر میك ٔو واَ کَ ٔط ٧اوش
رّ یّ میك طلسٌ ٘ع ٠طلسٌ ہل اسَ خّصـ
طل وقٔ ًسّ اوش ٚل ھبگّم

ىحر اوش

ُ
ّ
طل اظ ٝن ٕص٠ف ه ِ٣اْجف قلؾ ٣ی٧
میك می ُ٧طرـ سَ ه٣وه کجي لعـ و گلہ ٧اوش
اق ْجي ٝن ٕص٠ف ه٣وه اق ٣یٔ ِ٧ط٣ٓ ٧
اظ ي ٧کَ ّما رٚلِ خ٠ا ىجھکل طل ي ٧اوش

3030

م یّ ػ یٝ ٠ن ٟھٌ وي ٔو رٜك ٞہّه آَ١
ٟھر ػ ی ٠ہل ٍ٠ػ یٝ ٠ن

ط ّسر

ٝن ٔط ٧اوش

اق ضيزموء م٠د ٔو رٜك ہَ ہمیك ُّر
َ آُّ ٞہیك کجي ہمکل
م یّ کتچنن

ھنَ ْش

اوش

ہل  ٙنع کَ طّلْ طل ػہّه میك ٣ی ِ٧اص٠ار
ُ
َ ہل غ٧ش اوش
اہلل ه ِ٣لّم میك ا ُک
ہَ جیسّ

ُکللّش

ُ٠ش

ہلگّ ٔطٟ ٧ھٌ

ٝن ہل ٞہیك مک یّ کو ىحر اوش ت ير اوش
ہَ مّن و سمُّـ سَ ٝن طّہ ٧کو ولٍ ہَ
ِیسّٝ ٍ٠ن ہَ ٚلش ُعّرت لّ آ ٣اوش

3033

قرضُ٠وه کَ اوَروه کٍ اوَر کل رنکھیك
َ خبیك رّ یّ میك ٔو ّ یؾ
ا ٢ن

شنَش

اوش

عیٙ
اخ یّب سَ کیله ه ٣ہل ملاىؼ می ُ٧خ
ُ
ہَ خّل طنیػ ٙلّ ارھر اوش ارھر اوش
َٚؼ می ِ٧نبنن کَ ٝن رل ہَ ٝن خگ ٣ہَ
لَ آىٕگّ ُّضاش سَ رل اوش خگ ٣اوش
شرٙومه
ان کہنن شواىه میك کہّه ُؾ میك ؼھ یّىه
میك زھلُ ُّ١ہله مّہٌ ٠ضمله کَ گلہ ٧اوش
َ
اّ یّ َ١ضمّه م٠د میك طّلْ ہیك ؽزل کَ
ّ
َ ہَ م ٗ ٠ظر اوش
اكم ٠میك ه٣وه م یّ ىجھ
٭٭٭٭٭

3038

َ ہیك
خ٠اُّ َ١ق کل شکھک ٣گلاي کہن
َ ہیك
خ٠اُّ َ١ق کل شکھک ٣گلاي کہن
َ ہیك
کو ٙقش ُّ کل ٣ی ِ٧ىح٠ي گّي کہن
َ ہیك
قلؾ ي ، ٣ٓ٧مًُؾ و یّي  ،کہن
َ ہیك
طل طؼ و یّظ ہَ مّہله لّ مّي کہن
ُ
ُ
كمّل رٜق  ،رسّم الہ ، ُ٠ؽمّر الجؼ
َ ہیك
ہف ان خ یّٚله کل عّلف ّ یّي کہن
نبلذ  ،اْجف ذ٣ذ ٜٓ٣ق رعلت ہیك
َ ہیك
اوش ُ٠ش رٜق کل طؼ ہَ طل مّي کہن

مّي رٜك

3033

رو آِبنن ٣ی ُ٧عی یؾ کَ ہیك ٝن مہر و مّي
َ ہیك
َ شوٓق ٕگّي کہن
َ ْجھ
اسٌ لنن
و لط اُؾ عبعٚ ٧لشُ ہَ رسکٍ خلف ٙہَ
َ ہیك
وي ضٜق الٜ٠ق لّ ٚلش ٕگّي کہن
ت مہّشِ خلف و ْحمـ کَ شو ٓ٣و ہف ٚل
َ ہیك
طل کلي ٟھٌ کل ٍ٠ہل وِ ٚل لّي کہن
ُ
ٞہ ٙو یّ ہله میك َـ و گزاف الف ٙکٍ
َ ہیك
وي ٣ی٧ا لّم ہَ رسکل ّ یّي کہن

نیػ الٜ٠ق

3033

خ٠ا ْ َ١جھکل طل مـصلمی ٙف طّ کٍ ہَ
َ ہیك
ٚل ٣ی ُ٧سات کل هٗ  َ١گ یّي کہن

خ٠ا  َ١مّہٌ ف طّ کٍ ہَ اظ ضمّ َ١میك
ّم یمکل صّحٗ ْخ ٙو

کالر

َ ہیك
کہن

ٞہیك ہَ َٚؼ ْچسیك ىخق ٣ی٧ا اكم٠
َ ہیك
هٗ آقرٜق ػ یّّٔ کٍ شاي کہن
٭٭٭٭٭

3035

خ٠ا لّ لصـ ہَ اوش ٢تجیق لّ مّٝن ہَ
خ٠ا لّ لصـ ہَ اوش ٢تجیق لّ مّٝن ہَ
کو گھر میك مّي کَ ٝن رن طلسٌ لّ آُّ ہَ
ّ یّ

ّ یُّّ

ٝن

ٌضملن

ہّٟي

آُّ

ہَ

َ ّ یّ ّ یُّّ ہَ
کو طؼ  َ١ہّٟھمه سَ ا ٢ن
ٝن يرّبن کہل مْ وس ٔط ُُّّ َ١ ٧ہَ
کو

ٚل

ؽمّشت

رٜق ٢تٌ لّ ُُّّ ہَ

َ ي ٧ؼھکّ کَ ػہّه
ٝن وي ٌکّن ہیك آٟ َ١ھ
ُ
مگ ٣یمّٔو  َ١و ی١وِ لّ ي ٧اٟھُّّ ہَ
ٞہّه ٓ٥ول ہَ

ُّشان شظه ٙطؼ لّ

ْ
ٝن ىجھم و ی١وا ٝن ُّرل طلسٌ لّ ؼھُّّ ہَ

3038

و یّ ہَ للگله  َ١لّٚله سَ رـق ظًص یُ٠
اوش ہمکل آنکھمه سَ اہلل  َ١رکھُّّ ہَ
ي٧ـ وي مل یّ ہَ گھر میك ت مہّشِ مہمّه کل
طل آق یّب ٣ٓ َ١ح كمـ میك ُُّّ ہَ
٣ی ِ٧وطلر میك ٟھٌ ُّوطلر طلر و ه٣م
ػہّه لّ خلف ہَ اوش ضوش ٟھٌ سمُّّ ہَ
وبیق رعلت کل

يير ّ یّ َ١ہیك مہر
ُ
ٓ٤ا ہٌ رھللّ ٝن ان مّؽروه  َ١کھُّّ ہَ

ْ
ج
ہ
ى
َ ہیك گل کو خّ ـ ہیك
ہف اّ یّ طلب ھن
خ٠ا لّ رؿف ٞہیك ہَ مگٚ ٣ل مّٝن ہَ

3033

٣ی ُ٧قلف سَ ػ یّشت میك خّن ٓ ٍ٠٤ہَ
٣ی ُ٧ضُّن سَ شّبن ىخق  ُُّّ َ١ہَ
ؼخٗ ہَ مّخـ رشُّّ َ١مش کَ اوٓ٣
خ٠ا  َ١رؿمنء سیٜ٧ك ت مہیك

ّ یُّّ ہَ

ت مہّشِ ٚلش سَ ّمشت ہل ٍ٠ہَ صلشت ٚلش
َ میك خّلؼ لّ ٚلش آُّ ہَ
ت مہّشِ زصّ
٣ی ٘ ِ٧عی ٧ہَ اق آن ضُ٠گٍ

ًعکـ

و یّل شود کَ ٚل رؿف میك سمُّّ ہَ
ُ
اسَ ٕصیٗ ہَ رش ٓ٣ ٣ی ِ٧شگ ُّ٤ي٧
طل يٚ ٧له ٙمیك ا٢تٌ لکھّ کَ َُّ ہَ

3033

وي يُ ٧ل ی ٠ہلا

ہَ

ػہّن میك اكم٠

زصلش ي٧وش رٜك رس  َ١ي ٧ؼھکُّّ ہَ
٭٭٭٭٭

3033

خ٠ا لّ لصـ و ه٣م ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ

خ٠ا لّ لصـ و ه٣م ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
َ
َ ہیك ٓ٣مٔ کَ رش ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
ک ھل
اِ عّلٍ ق٠ش

م

كصـ

َ ہنیفو ت مہیك اِ ٓ٣ہّن رٜق ي٧وش
خ٠ا مًه ٙش کھ
٘
آ ٍ٠٣ہیك غوبیك ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
ض
ت
ہ
ق
وي ُّح للَق ٌصطفٌ کَ فٌ واشج ا ـ ٛف ہٌ ہل
ف طّ٤یك خّلؼ کٍ ہیك ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
كؿف خ٠ا کٍ طل ٛف ٝن ہل ٚل ٝن شضف خلف ٙکل ہل نیط٧
ّ
ٗ ظر ہَ شضاف کٍ ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ

3030

ُ٠ا رسیق رـق کٍ مللٍ ہَ ُّقٍ اب ُؾ ٣ی ُ٧ص٠ا میك
ہَ قبض خ ی٠ش و یّد ػہّه میك ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
ت مہّشِ ػہرِ کَ ٚلش ٝن وي آ ٣ہل قرُّه ٓ٣ظ ٓ٣ظ کَ
گھ یّ ٝن شظه ٙکٍ ہَ ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
نیٗ ہل امق و امّه لّ مللٍ ت مہّشِ مّۓ میك ہیك ض قّظٙ
مًمتٌ کٍ لصّ ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
علٍ سَ ًعکـ وسّ ٛف ہٌ ہل ہمّشا ٛف ہٌ ٚل ہل ٕہّشا
م٠ر کَ ہیك آي ِ٧ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
اِ مللٍ شکھ یّ م٠ا كمّلٍ ٝن ٗ ظر لطػ و ه٣م ت مہّشُ
ُ
م
م٠د میك ا کٍ آ ٣ػہّه ٝن ٓ٣ہّن رٜق ٔو ت مہّشِ رم سَ
*****

3033

خ٠ا ه٣ ِ٣ی٧ا ْحـ رماد ٟھـ خّوِ
خ٠ا ه٣ ِ٣ی٧ا ْحـ هساد ٟھـ خّوِ

ن
ٹ
ھ
ن
ـ خّوِ
ہ ٧اق ٞہّل ٣یُّ ِ٧ؿ لّ
قرّْ و ضعن َذر و مک ٣رْمیله لّ هٗ
ُ
ت مہّشِ ي ٧کٍ ًُ لَ کَ ان ٝن ُـ خّوِ
طل ٚلؼي ہَ ٣ی ِ٧ہّٟھمه ٝن رعلت طؼ لّ
اٟھّوِ شسیف رو یّه ٚل ُّـ ُـ خّوِ
ک َزر ضمیق لّ مٕ خّوِ و یـ ُّشُگٍ

طل مؾرکَ میك ٣ی٧ا کل ٍ٠ہّٟي خـ خّوِ

3038

ه ِ٣طل كملو ٚل سی ٧ضُّه ٝن َوِ ُّب
ه ِ٣طل ٘ؾري ٚل شسیف لّ رل رہـ خّوِ
خ٠ا کَ لصـ سَ آ َ١ظہلش میك وي غ٧وش
ضُّن سَ ٣ی ُ٧طل ُّت گٕ ٣کـ خّوِ
ٝن ُ٠لَ ُّت سَ ا٢تٌ ٔو دچسنن ص قّت
ضمّٝن شُؿ ہ٩اشوه ہٌ گ٠ُ ٣ل خّوِ
وي وـظ میك ٣ی٣ُّ ُ٧ی ٧ہَ کو ُک٠م میك
و یّل ملم کَ ہ ٧و یؿ رل نگھـ خّوِ
رم وَٖاف م قُّـ ہل گ ٣ع٠و ٣یِ٧
ُ
َ
ٚل مّٝن ٜق کَ ساَ اطرہّ ٕگـ خّوِ

3033

ہل ٔسـ نطع ْ ،حّشت میك امکٍ ہل  ٙكصّن
ػہّض زو ، َ١ؽمّشت ع٠و کٍ خـ خّوِ
ُ
طل ہَ ىحّلػ رعلت ّم إکّ اِ ُّشو
ٝن ِیش علف ہٌ خّوِ ٝن کجي ؽمـ خّوِ
َ
طل ٓ٥م مّل گ٣ي کٍ معّّبن کَ لنن
قلؾ سَ آوِ مًُؾ ٚل ؽٌ ٞہـ خّوِ
ُ
َ رّ یّ میك
طلمّ ٕصیٗ طلمّ ْخ ٙا مک
طل ہ ٧ىحر ٣یُّ ِ٧ىه ٝن آُکي ن َل خّوِ
م٢اف لطػ ىخق لّ ہَ رس کل اِ اكم٠
ُ
َ ٝن م٠د ٚل اق ُّشگٍ اؼھـ خّوِ
سن
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

3033

ّ
َ ضُ٠گٍ
خ٠ه ٙراعٌ ال٥مّه میك غ٧ـ کتچ
ّ
َ ضُ٠گٍ
خ٠ه ٙراعٌ ال٥مّه میك غ٧ـ کتچ
مہرُّٚله شإگّ ہَ ضُ٠گٍ  ّ َ١ی٠گٍ
ٔو ٓ٣ہّن الٜ٠ق کٍ ْحرٓ ٣میك ه ُّ٣ہله م٠د
ہل شہٌ ہَ ّ ی٠ا اق اق ذ٣ـ سَ ُّ ّ ی٠گٍ
يُ ٧ل ی ُ٠آسمّه سٌ ہَ خبیق مّي کٍ
ہَ ظ یّ شو  َ١وبیك ٓ ٣خُّ ٠سَ ري خ ی٠گٍ
ٙقسنن قرح ٙرکھّ ر٢تٌ ہَ ٝن ٙقش ق٠م
٣ی ِ٧ق٠مله سَ لگٍ شہتٌ ہَ م یّ قرخ ی٠گٍ

3035

ّ
طلػ ٙبز ٚلش سَ راعٌ ال٥مّه کَ ُّ َ١ہیك
مّي  ّ ُّ َ١ی٠گٍ طلشو ی٠

 َ١شرص ی٠گٍ

طّغ ٙآقّ ہَ ُّح يٝ ٧ن  ٙم ػو خّن لل
َ ہل ٍ٠شُ٠گٍ
 ٙ َ١لط گ ٣ضُ٠گٍ کل لٹکھن
َ مؾراح ہَ آٟھمه ٞہر
اہـ ایمّه کَ لنن
يُ ٧ل ی ُ٠ہَ ٣یُّ ِ٧ىه ٝن ي ٧اقک ی٠گٍ
شظهُّ ٙشُ ٘عّلٍ ہَ ٣ی ُ٧سات يٙ٧ػ
ي٧ف سَ مؾرب ُلؾ ًقہلش ہَ ْچص ی٠گٍ
ُّرل اخًغ کہ یّ ہل ه ٞہٌ اخ یّب سَ
ّ
ک
ت
خ٠ه ٙراعٌ ال٥مّه میك غ٧ـ جل ضُ٠گٍ
*****
*****

3038

خل ٠سَ آ شہٌ ہَ ص٠ا
خل ٠سَ آ شہٌ ہَ ص٠ا

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

م٠ا

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

آ شہٌ ہَ قلؾ کٍ ن طّش

َ خل ُ٠یمّش
ؽرع سَ ل یک

اوش طلاہ ٧سَ طم ّ ٍ٠یّش

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

رپ ظ یّ کٍ ٞہق کَ ّ یّب

ہَ طلسٌ میك ٌکّن و ق یّب

آق یّب

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

َ
ر ن ک ھن

طلش

آٍ٠

َ
َ رنکھن
آ گن

ّ
ہ ٧مؤش ْ ٟہلِ  َ١قلف

رنکھکٝ ٣ن

ٝن ستٌ ہَ خ٠ا کٍ كؿف

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

پ ر َع
سبہرُ م

3053

سی ٧میك ٝن ہلا ہَ ظہلش

ـی ٧و ٓ٣مٔ کٍ ہَ ٝن وىلش

ٝن امّم کٍ هعً زصلش

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

ہَ و یّشق کٍ گتجٌ ُ٠ا

مللٍ مللٍ

و یّشق ارا

وی ُ
ی
ل
َ ـ ہَ ـی٧ت ضراي
ک

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

ٔو دمحم کٍ ٓ٣ہّن ہَ

ّمٜك و یًر کٍ مّن ہَ

اب ضمیك خل ٠شكمّن ہَ

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

علف و لکه ٙکٍ آٞ ٍ٠ہّش

٣ی٘ ُ٧غه ٙہل َ١ ٍ٠سمّش

َ ہَ ٞہّش
رس سَ ي٧مّ گن

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

ي٧ف و ؽرب و ؿیلب و سمّل

َ آِ هٗ ّما مّل
رنکھن

ٚل خ٠ا کٍ كؿف  َ١و یّل

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

3053

ّم کل ه ُّ٣ہَ ٚل اق ہ٩اش

ٕ َ١صیٗ ٟھٌ ہلِ مّضواش

ْچش رِ ٚل ہمیك ُّش ُّش

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

ُّرمّي

ُّ مًه ٙاِ عّلف ّ یّي

ُّ اُ ٠شہَ ُّقٍ ٝن خّي

قرع ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

ػ ی ٠خّکٍ لضٌ آ گ یّ

لَ کَ ض٢یٗ کل ىح٠ي م یّ

ه٣م مـ گ یّ

ہف ٝن ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

َ
٣ی ِ٧لع ٧میك ہف ہَ ُل

َ
ہف شہَ ٣ی ِ٧مُّ َ١ل

َ
٣ی ُ٧خ٠ه ٙمیك ٟھملَ ٟھل

ہف ٝن ٝن م یّ ہلا م یّ ہلا

ُّ ق یّهٙ

ْحًو ٗ ظر

شہل

*****

3053

ُ
گ
طلش ہَ ٣ی ِ٧شذ سَ شرسّه ل٣و
ُ
طلش ہَ ٣ی ِ٧شذ سَ شرسّه گل٣و

ہَ ٚل ٓ ُّ ُ٣کو أسّه گل٣و

وصـ کٍ رولٔ ف طّ ہل وسٌ کل

ہهٝ ٙن ہَ ٣ی ُ٧آمّه گل٣و

ٓ ٣ي ٧و رؿف ہَ قرمّن ٣ی٧ا

ہف ٚل ٣ی ٣ٓ ِ٧ہَ قرُّه گل٣و

کجي گف یگل ْجي سَ ہل خّۓ اظ آه

ہلوِ ٓ٤ا ہف ٝن ارسّه گل٣و

رل میك ٚل ٚل ہَ ٔ ،س ہَ ضُّه ٓ٣

٣ی٧ا ہٌ ُّم ہَ ہ ٧آه گل٣و

لّم ٞہیك ہَ سی ٧ع٠ن سَ

ٔس ہَ ہمیك ٣ی٧ا ٔص یّه گل٣و

طل ٟھمل ٟھـ کو ہیك ٣ی ِ٧ظمق میك

ہ ٧وصػ کَ ہیك وي مُّّه گل٣و
ُ
خّ َ١ہَ ان کل می٧ا خّه گل٣و

َ
شِػ میك لَت کَ طل طلع يزگٍ ہَ
ص ٠آشضو ہَ می ِ٧رو ٤یق کل

رنکھیك ٣ی٧ا

ُ
شذ ُُّّه گل٣و

ق یـ ه ِ٣ہیك ہ٩اشوه کل ُـ میك

ٝن

َ ہیك ٣ی ِ٧عقیؼ رہق سَ
ٕکل

ہ ٧وقٔ لعـ ُ٠رسّه گل٣و

ت مق

٣ی ُ٧گ٣رع رسمّه گل٣و

3050

قّمو سَ ٣ی ِ٧ق یّه ٙہَ ُّٓ٣

اِ می ِ٧ي٧و ذ٣امّه گل٣و

وف َ ّسش

ٝن ٣ی ِ٧ػہرِ لّ قرآه گل٣و

رُ٠اه ہَ ٣ی ُّ ِ٧کو گلہ ٧ہیك

ہف ٚل ٞہّه ٔس ہیك ـی٧اه گل٣و

آب خ یّت کٍ طل ہَ ضقتفٙ

لْ سَ ٣ی ِ٧ہَ یمُّّه گل٣و

ہل ٝن وسٌ کٍ ضُّن سَ

ر َتف ْذاں

کھمُّ ہَ َکھمه ہٌ ٚلِػ رل کل

ٝن

لّکـ ًسکیك ہل روع ٝن رس رم

عّلف یمّم ہل  َ١خّن گل٣و

خ٠ه ٙعّلٍ میك ؽرػ ٞہٌ ہَ

َ ہحراه گل٣و
ْجھس

ُـ میك اصا ٍ٠ہَ ہلع ًُ لّ

٣ی٧ا

ہل ٝن کٹھم

خّي

گل٣و

ُ
گ
ٝن ٣ی ُ٧ضلػ ٓٔ٣سّه ل٣و

زالٍء ي٧و ٝن خُّ ٠ہَ شوٓق

خُّٝ ٠ن ہَ هٗ ُل٠اه گل٣و

شوٞہرُ ہَ آِبنن اوٓ٣

ُّ ہَ ٝن نبنن میك پَسْناں گل٣و

ردب ْ َنز

برن

رشر خگ ٣لّ می ِ٧کلٟ ٍ٠ھٌ

ْجي

ہل ُّت وي رس میك ٣ی ُ٧طلسٌ ہل

ہف ٚل طلسٌ کَ ہیك طلاہّه گل٣و

وعلَّ

وي ٚل ہمّشا ہَ مل طّه گل٣و

ُّم ہَ

عق لّ

دمحم

ٞہیك ہَ َد ْرامں گل٣و

3053

شوض و و یّٝن ان کَ ه٣م سَ
آ ٣رہق ہَ گلہُّ ٧ش ٔو لّ
َ
ان کَ طل ہیك اخًف ظو ی٠ي
َ ہَ
علف لّ طل گت ٜان کَ کن

ہ ٧رل أسّه ہَ مّراه گل٣و
َ
ره ٙہَ ٔو لّ ضش اكسّه گل٣و
َ ہَ لمعّه گل٣و
ػہري ٝن ا ُک
ُ
اظ کل ٚل کجي ٞہیك  ٙكصّه گل٣و

ٝن ٚل ہیك آل دمحم کَ راعٌ

ٝن ٚل ہیك رٜك کَ نگہ یّه گل٣و

ق٠ش و یّظ ہیك اہـ ي٧ـ کَ

ق٠شراه گل٣و

َ کہّه ہل
ا ٔس

ہیك ہًط ٧ملمّه گل٣و

ان کَ وشؾ لّ ٚل ٚلؼھ یّ م یّ ہَ

ٝن  ٚل

ٚلِفٌ رـق و سمُّـ ہَ ان لّ

علف و ارب کَ ہیك کیعّه گل٣و

خلف و وقّش کَ کلي گ٣اه ہیك

طلر و ىحّ کَ ہیك

گل٣و

طمل ہل عير کل اوش ہلوِ ٚلشا

رل میك طل ہَ ان کَ اشمّه گل٣و

ًسکق ہَ ان لّ وي لع٧

وَعالُر

شوض اضل سَ ٝن ٓ٣ہّن رٜك لّ

ؽيّاں

َ
گ
رس لّ ٓ٥اہ ٙہَ رشُّه ل٣و
ػ ی ٠علٍ ہَ ّ یّ طلاه گل٣و

٭٭٭٭٭

3058

ْػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَْ
طلع ٕصنیله  ٍ٠ُّ َ١طلسٌ روگتٌ

ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

مک ٣مللٍ کٍ ہل ّ ی٠گٍ رو گتٌ

ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

ٓق کَ ٔو لّ وو یلو ہلۓ ي٧قراض
ق٠ش کٍ هٗ ملٍ ضُ٠گٍ رو گتٌ

ػ ی ٠ن ظر و یّشق و یّشق

َ
ْجھ

ٞہنی ٙکٍ ؽرػ ہَ ٞہٌ روگتٌ
ٓق لَ ا تٌ رعّ ٚل اِ ّ
شب خىیٗ
٢
آشضو

آۓ ٓٝ ٣ن رلٍ رو گتٌ

م
مّٟي مللٍ كصـ کَ ٓ٤ھک ٣یمّض
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ
َ
ػ ی ٠سھتٌ و یّشق و یّشق ْجھ
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ
خل ٠رُ٠اش مللٍ ہل ہمکل ٕصیٗ
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

3053

مللٍ ٓ٣ہّن رٜك  ،مللٍ عّلٍ ق٠ش
رس سَ رل کٍ ہل سی٧اُگٍ روگتٌ

ًْس اطًف ٓ٣ہّن رٜك َٔوء كسّه
آح ُّشوه کٍ ہَ شوستٌ روگتٌ
م
نیػ رٜك اوش دمحم  ،كصـ ٕہّ
رعلت طؼ کٍ مّه ہل گتٌ روگتٌ
عّم ظًسیق کٍ عّم ہَ رص یّت
َ ٓ٣لّت اظ روش کٍ روگتٌ
ل یک

مللٍ ٣ی ِ٧نیٗ رولٔ رو ػہّه
رن ُ٠ن ٝن ػ یّرت ہل ٍ٠روگتٌ

َ اق ٗ ظر
ہف عًمله ٝن قرمّو ٢ن
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

اوش يير مللٍ عّلٍ ق٠ش ہَ ػ یّه
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ
خ٠ُ ، ٠ش  ،اوش ٔط ٧لّ لصـ اُؾ خّ
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ
ہَ ًطّ٧ات میك مؤوبیك مؤو یّت
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

َ مؤو یّه
سه ٣نپی ٧میك ُّ خک
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

3053

عّم ظًسیق آۓ ہ٩اشوه ٓ٣ظ
٘
غوبیك ہف ٝن ہل آُگٍ روگتٌ

مللٍ ُّقٍ شہل  ،ہَ رعّ ہٙ ٧قس
ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

شہَ ُّقٍ م٠ا مللٍ ٓ٣ہّن رٜك

اوش ہيراي ہل عّلٍ ق٠ش نیػ رٜك

ٝن رعّ ہف  َ١کٍ ہ ٧گھڑُ روگتٌ

ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ

ػ ی ٠مّهٝ ٣ن ره ٙه٣م ٟھی ٧رو

اظ وقی ٧و ضقی ٧کل وي ـی ٧رو

رؿف و خّه میك شہَ ُّضگٍ روگتٌ

ػ ی ٠ن ظر ٟھٌ ہَ ػ ی ٠سھتٌ ٟھٌ ہَ
*****ْ

3055

طلع ہله خ یّل شؤ َ١و رٜك ّ یّي میك
طلع ہله خ یّل شؤ َ١و رٜك ّ یّي میك
مّشا ػہّن ہت ٝہَ میٕ ُ٧گّي میك
م
مقیلل ه٣رگّش ہیك ّ ،مشت کَ ہیك قیف
َ کٍ شاي میك
گھر ٟھٌ رُّ خ٠ا ٚ َ١ل کعن
ّ
م
ٞ
ہف کل گ یّي میك ٟھٌ وي ل٢ت ہیك لٍ
اُکل يزي مً ہَ طل عوم گ یّي میك
ہَ عہ ٠کٍ كؿف ٞہیك اظ عہ ٠میك کلٍ٠
إکّ ٗ عی ٧عہ ٠و ىخق کٍ ّ یّي میك
ُ
ُک یّ و  ٗ َ١عی ٧و عٛ٠ف الو یّل ہیك
ّممٔ میك رُٝ٠ن ہیك  ،صًّٔ میك خّي میك

3058

ُ
آ ِ٣ہل َ١رو آِبنن عی یؾ کَ ہیك ٣یُ٧
عی ٙلّ ٣یٚ ُ٧لش ہَ طلشو ی ٠و مّي میك
خ
َ
َ ٟ ،ھکل کو م یّ کہ
َ  ٔ ،ط ٧ک ہ
ق٠سٌ کہ
ہَ آح ُؾ ٝن خلؼ خ٠ا انی یّي میك
ہل شوض و هٗ و یّشيء اق یّل لّ

ٔعود

آوِ ـی ٧قیلد کٍ ہ ٧مّل و مّي میك
خل ُ٠ظہلش ہلوِ

ّ
امّم ال٥مّن لّ

مقیلل ُ عٌ ہلوِ ٣ی ُ٧ي٣ٓ ٧اي میك
ط
٣ی ِ٧ف یـ سَ هٗ ُّشُؾ سی ٧میك
ہلُّ

ہَ

انی یّض

ِف ی ٠و و یّي میك

3083

ي٧لّش

طنتٌ لّ

ن َذار

الم٠اش

ہَ

مَّش ىلح ہَ ٝن رسنتٌ و یّي میك
ىحصلش ہَ طل رعلت طؼ کَ زصّش میك
ٌصبلن ہَ ظ یّّٔ طؼ کٍ ّ یّي میك
اُؾ رن ؽزٌٓ ٥عُ ٧عّرت وي ہل٢بگّ
ُ
زوُّ ہلا ہَ طل ٣ی ُ٧الف ٙکٍ خّي میك
اِ ْجف رٜق هٗ ٣ی ِ٧اوَر ہل طلاه
طّ ط
ی
ل
ـ لطػ خ یّب الو میك
ـ
َ وو یلو خ یّب ہ ُ٠لّ ہَ
اكم ٠ىجھ
رشُّش

ُّرمّي

قلؾ
٭٭٭٭٭

ُّشگّي

میك

ٓ٣ہّن رٜق

3083

راعٌ

دمحم

امیك

وبیك

دمحم
دمحم

راعٌ

امیك

دمحم

ٚلش

مل طّن

رٜك

دمحم

ٓ٣ہّن

رٜك

قرآن

لّ ہَ

ٓ٣ہّن

رٜك

ٚل

ي٧ؾ

لّ ىحّمظ

لطػ و ه٣م سَ َسظ
علف
ہ٧

ہُ٠
مّن

لّ

خّمظ
دمحم

ُّي٧

آُّ ہَ ٜق کَ عّي٧

٣یُّ ُ٧رش

دمحم

ٓ٣ہّن

رٜك

ٚلِػ سٌ مّه ہَ ٣یُ٧

رش مؤو یّه ہَ ٣یُ٧

ُ ُ٠شواه ہَ ٣یُ٧

دمحم

ٓ٣ہّن

رٜك

3083

بز عف ٣ی٧ا ّ یّه ہَ

َ ػ یّه ہَ
طػ رنکھن

مّٛف میك ق٠و یّه ہَ

دمحم

ہَ ٢تجیق

لّ م ؼہر

ٓ٣ہّن

ر ٜك

طیٗ ضمّه لّ

من ظر

ُّىلت

ق٠سٌ

اظير

ػ ی٠

یمٍّ٠

خّرم

رٚلصُ لّ ہَ مًضم

ہل اظ ٝن لطػ راٛف

دمحم

ٓ٣ہّن

ٓ٣ہّن

*****

رٜك

رٜك

دمحم

3080

راعٌ ٓ٣ہّن رٜك ہَ ٝن ىحکف  ٙقیكْ

راعٌ ٓ٣ہّن رٜك ہَ ٝن ىحکف  ٙقیك
٣یِ٧

ٙقش

می٩ل

آذ٣ت ٟھٌ

َ
َ ط ل من
ق٠م طل من
م

ل یگٍ

ہمیك

َ
َ گ ھم م ن
َ گ ھم م ن
٣ی ِ٧مُّ َ١ل

ْجي میك طل ٚلش ہَ ٝن وہٌ ٚلش ہَ
َ عّلف ٝن مغملش ہَ
ٚلش سَ رسک
اُؾ رن مّشا عّلف خً آ٢بگّ
َ
َ ٚل ؼ ھ ن
٣ی ِ٧رش لّ ّبن ٚل ؼھن

3083

ُ
رس کل ٚل مـ گ یّ امکل هٗ مـ گ یّ
َ رٜق طؼ مـ گ یّ
٢تجیق مـ گن
خل ٠میك ہف

ٞ
ک
ی
ن
ی
ِ
ہ
َ ر ھ یّ
ت ٝخّ گ

٣یٙ ِ٧قش ق٠م زھلُ َ١٠زھلَُ١٠

راعٌ کَ رْمیل علش سَ اب نبل
شاي و ی٠ھٌ خلل ع قـ سَ لّم لل
َ
آح ُؾ أسّ شھیٝ ٧ن ٛف َ مک

ّ
اُؾ م٠ت ہل ٍ٠زھلُ َ١٠زھلَُ١٠

3088

وي

َ
ٚل اؼھّ ہلا ُّم ہمن

٣ی٧ا

َ ہٌ لکھما ل یّ
ا٢تٌ وستٌ ٝن ٞہل
روش سَ

ہمکل

َ آح ہف
ْ  ٝگن

طمقّن

ُک یّ شہّ

َ
َ زو  ٢ن
ز و ٢ن

طمل ہل عير ٣ی ُ٧اِ ٓ٣ہّن رٜك

َ
گ
س
لـق ق٠ظ کَ وشر اوش ُّ میك
ٞ
و
ی
َ هٗ مؤ بیك
ق٠ظ میك ہت ٝخِّی گ
َ
َ ّمنگھن
٣یٚ ُ٧ل  َ١خ یّه ّمنگھن
*****

3083

ْدايع ْےھچْ ْاهلل ْ ْانْ ےن ْ ْديَْ ْ انْ ْ ْظيماف ْ ْ ےھچْ
ْ

دايع ْےھچْ ْاهلل ْ ْانْ ےن ْ ْديَْ ْ انْ ْ ْظيماف ْ ْ ےھچ
اْكاْ ٌْوىل ْ ْپصْ ْ ھٌلراْ ْجاف ْ ْك ْ ْدؿ ْ ْ ْكصابفْ ْ ْےھچ
ْ

ےھچ ْ ِّْصايل ْ ْ ػافْ ْ ان ْ ٌْاىم ْ ْ ػ ِٕ ْ ْ بصھافْديںْ
ِورْ ْيس ْليْب ْينْ ْمچهے ْےھچ ْاْ ٌْوىلْينْجبںیْ
اْ ْ ْظرت ْ ْانْ ْ ْدكرْ ْ ٌا ْ ْ ْاؾْ ْ ْ بوىخاْ ْ ْ ْكصاْف ْ ْےھچ
ْ

ٌؤٌْںی ْانْ ْ ْكاےطس ْ رمحةْ ْ ْانْ ْ ْدرایْ ْ ْ ْاْپْ ْ ْھچوْ
ھجْ ْان ْيس ٌْؼلكْ ْٹيےےھچْكْٔ ْكظييٕ ْاْپْھچوْ
ٌؤٌْںی ْ ْپصْ ْاْپْ ْ انْ ٌْوىل ْ ْھگْا ْ ْاخعافْ ْ ْ ےھچ
ْ

اْپ ْجوْْفصٌاؤْْرب ْھيْْكاتْےن ْْپوري ْْنصےْ
ابدػاھوْ ْ ْانْ ْ ْھبي ْْرس ْاْ ْ ػأْ ْانْ ْ ْ ْاْےگْ ْ ْھجهےْ
اْپْ ْين ْػاانت ْجويئ ْےنْ ْ ٌيمْ ْ خریافْےھچ

3083

ھصْ ْجگْٕ ْھص ٌْيمْ ٌْاْ ْھصْهشص ٌْا ْھص ْاگـ ٌْاْ
هجاںْ ْپسھارا ْ ْاْپْ ْكھاںْاكؾاؼْانْ ْ ِظهْْٕ ْجٌلْ
جاجبا ْ ٌْوىل ْ ْ ْ ِدھكاكےْ ْ ْ ِاْؾْ ْ ْ ِاىْيهْ ْػاف ْےھچ
ْ

اْپْا ْ ْكسٌوْ ْيس ْ ٌْوىل ْ ْنص ْ جوْ ْھن ْےنمهْ ْ جساْ
اْپْوْ ْگصْ ْخنكْ ْھتاےئْ ْ جاف ْ ْھبي ْ نصےئي ْ ْفِساءْ
اْپينْ ْ ْاْكا ْ ْ ْغاليْ ْ ْ ْ ٌا ْ ْ ْ ھٌلري ْ ْ ْ ػاف ْ ْ ْےھچ
ْ

يلو ْ ْان ْ ْاُسھاؤ ْ ْےھچْ ْ ھج ْ ْاْےنپ ْ ْجاان ْ ْ هنںیْ
خقْ ْان ْدايعْ ْاْپْ ْھچوْ ْافعوس ْ هپچاانْْهنںیْ
دْر ْ ْخليلةْ ْدمشْو ْ ْ ْھيْ ْػأْ ْ انْ ْ ْ ػيماف ْ ْےھچ
ْ

ھج ْےھچ ْ ْپياراْ ْدايعْےن ْاهللْےنْ پيارا ْےھچْ ھيْ
ٌؼلكوْ ْ ْرس ْ ْيس ْ ْٹيے ٌْوىل ْاػارٔ ْ ْگْص ْ ْنصےْ
اْپْو ْ ْفصٌافْ ْھجْ ْےھچْ ْخق ْ ِْو ْ ھتْ فصٌافْ ےھچ

3085

ھصْھگڑي ٌْوىل ْےنْ ْایْربْجوْ ْظالٌتْرانھےجْ
ےن ْ ْ ھٌلري ْمعص ْ ْھبيْ بصھاف ْ ْ ْديں ْےن ْاْپےجْ
اىخجاءْ ْبطْ ْاْ ْغالٌوںْ ْينْ ْظسا ْ ْرخٌلف ْ ْےھچْ
٭٭٭٭٭ْ

3088

خ
راعیله میك می ِ٧مم٠ود لّ شّبن ہَ ل یـ
خ
راعیله میك می ِ٧مم٠ود لّ شّبن ہَ ل یـ
ملمیله ٝن

اِ اہلل

ْ ٙ
ی
ط
ك
ـ
 َ١چسٌ

طمش کٍ ْمع ہَ رل ٔو لّ ٚل نبنن ق یُ٠ـ
ل
رس کل وشٝن میك ملٍ ٚلش خ٠ا کٍ ا ل یـ
سہق مّؽر سَ ٞہ ٙروش ہَ ٔو لّ ارشاق
ع
رؿف طلشو ی َ١ ٠رنکھّ ٝن کہیك أسّ ف یـ
رـق وي رس ٝن ہل ّم خّن سَ قرُّن ُٓ٣
طلش و علمّن و ملؾ میك ٞہیك ہَ أسّ ظو یـ
رنکھکْ ٣جھکل و یّ َ١میك متجف ٚللَ
ىلظ کَ ٓ٣ح میك کٍ مّي وبیك ْ َ١جلُـ

3333

ٙ
ره ٙلّع ٣ٓ ٢ه٣وه ّ یؾ قلف سَ قی یـ
آح ٌضملن وي آ َ١ہیك ٞہیك رعکّ عُ٠ـ
ُ
ْ
طو رطنا کیله ٝن اسَ يررم راٝن ىجھیك

ن
خّق ُّ کٍ ٣ی ُ٧ه َ١٣ہیك اع یّ کخ یـ
آشضو ہَ کو عًم آة ٝن قرُّه ہلوِ
ُ
ْ
رس طرد رِبنن ؿی ٙعلػ ا مؼ یـ
ُ
َ مّّ ی ٠ہًل
َ لگ
روٚله ہلّٕ اظ کَ ظمکن
ٙ
ُّۓ اق٠ظ کٍ ملٍ رس کَ رہق کل قی یـ

خ ی ٠اُعّش ٝن ا یمّم طل کٍ م٠د ا٢یؼ
ُّشمّ ٍ٠طنیػ ٙکٍ ہَ اق ٝن ٟھٌ رل یـ
٭٭٭٭٭

3333

راوش ہَ ٣ی ِ٧مّٟي ٚل راوش کَ مّٟي ہَ

راوش ہَ ٣ی ِ٧مّٟي ٚل راوش کَ مّٟي ہَ
طل ٣ی ِ٧مّٟي ہَ وي ٢یمی ٧کَ مّٟي ہَ

رّ یّ میك ٣ی ِ٧مّٟي ہَ وي رط ٧میك غ٧وش
ضٓ ٣للا  َ١كم ٠وي خ ی٠ش

کَ مّٟي ہَ

ّ
مک ٣خ٠ا کو ہف ہل  َ١م٠اد مّي رٜك
رّ یّ لّ مّل و ضش ٚل م ق٠ش کَ مّٟي ہَ

گ٢ ٣یغ ہَ ضُّن ٚل طل ہ ٧ہَ م٠د مّي
قیه ٙػہّه میك ٢یغ کٍ طلہ ٧کَ مّٟي ہَ
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َ
حٗ ُؾ ہَ خّن ٜق میك ٞہٌ ُعـ ہَ ىجھ
ّمار َ١م٠د مّي می ِ٧ي ٧کَ مّٟي ہَ
ّ
من ظمش خّطرُ ہَ ىلُ و صعتػ کٍ
َ
ُ
ٚل اُؾ مّه ؽرّْ و ٚل گ ٣کَ مّٟي ہَ

٢یػ ٙت مہّشا رس کَ م ق٠ش میك ہل وي َُّ١
ٝن مّٟي ضوش کَ ہَ ٝن ٝن ضش کَ مّٟي ہَ

ہَ ٚله ق یّم ضوشف رعلت ٣ی ِ٧نیٗ
َ ق یّم وستٌ لّ ل یگ ٣کَ مّٟي ہَ
جیس
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رعلُ ٓ٣آ ُ٣لّ ہَ ہل٢یله کل لعـ سَ
را٢یله کل ٣ی ِ٧ہًط ُ٧گلہ ٧کَ مّٟي ہَ

گ ٣آح ػ ی ٠ہَ مگ ٣ہف ْجي سَ ہیك ٘ؼ ی٠
ُ
ہَ ػ ی ٠امکل طل ٣ی ِ٧لسک ٣کَ مّٟي ہَ

شکھّ ہَ روش ُّ َ١و یّشق سَ مّي کَ
ىجي کل گلو ٝن ذ٣ذ سنمگ ٣کَ مّٟي ہَ

ؿی ٙسَ کجي ؽرػ ہَ ٝن کلٓ ٣سَ لّم ہَ
اكم ٠کل ؾؾؽ مّقٍء کلٓ ٣کَ مّٟي ہَ
٭٭٭٭٭
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راورُ ىلم ہف ہَ َُّ

ٔسّه ہمّشاْ

ْ

راىرُ ىلم ہف ہَ َُّ

ٔسّه ہمّشا

لکھّ ہلا ہَ ہّ ٧مه ُّم و ٔسّه ہمّشا
غ٧ب الو یـ ہف ہٌ ہیك اخًغ میك ص قّ میك
ہَ م٠د طلاه ّ یّ طلاه مّشا ػہّه ہمّشا
ُ
ہف اه٢ ٙتٌ ہَ رعلت کَ اہـ ہف ہَ
عّلٍ ہَ مّه ہمّشُ اوش خُّ٠اه ہمّشا
ہف طؼ کَ مّٟي ہَ اوش طؼ مّٟي ہَ ہمّشِ
اظ ٓ ٣گلاي ہَ هٗ کلن و ٌکّه ہمّشا
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ٓ٣ہّن رٜك مّ مل طّه ہَ شہنمّ ہمّشا
رس ٓ ٣ق٠ا ہیك ہف اوش ہَ مّل و خّه ہمّشا
صّحٗ ضمّه کَ راعٌ ٓ٣ہّن رٜك کَ ُّغٛ
طّہ ٧ہَ هٗ کَ رشو یّه صّحٗ ضمّه ہمّشا
ُ
ّ
ان سَ ملٍ ہَ ٘غه ٙؽزت ي٧ـ ُعّرت
ہف ہیك

َ وي مہرُّه ہمّشا
عًم ا ُک

م یّ طلب ہَ نبلاشا رعلت لّ رنکھم
ُّؿ

گ

لـق

ُ
ق٠ظ لّ مّلٍ ہَ ُّػ یّه ہمّشا

رعلت کَ ٕہر اُ٠ش رّ یّ و رٜك کٍ رولٔ
ہ ٧آه کمّ شہّ ہَ ٣ی ٧و طلاي ہمّشا
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امًم

رٜك

ْ
َ غی٧
م یّ ىجھ

ہمّشا
کلٍ٠

ایمّن رٜك ہمّشا
َ
شاض

ٞہّه ہمّشا

 َ١فیق ہَ ىحّلػ رعلت میك رنکھکٔ ٣س
آشام و عیش و شاح ٙامق و امّه ہمّشا
ًعکـ وسّ لّ ُّّْ ٓ٣ہّن رٜك یمٍّ٠
مللٍ

ٞہّه

 ٞہٌ

مللٍ

*****

وہّه ہمّشا
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درثبرِ حمًد يب اعرايب مهُطط اَْب
درثبرِ حمًد يب اعرايب مهُطط اَْب
ايُدو طهت كروا اعرايب مهُطط اَْب
داعٍ رسىل اهلل خىش هج سٍ مهُطط خىش ؛
اًن شبد سدا رْىا اعرايب مهُطط اَْب
؛ فـكر ككهين شّ َسس جىرٌاؤ جىرٌسس جهدٌ
يىىلْ ثثّ فِداء هتبوا اعرايب مهُطط اَْب
اِرشبد كرو جهدٌ دنشبد كر و جهدٌ
ْر شبة ثُسس دوهلب اعرايب مهُطط اَْب
دكراؤ َسس دكرَى َسس اْثث ثثرَبوٌ دو
روحبين اسس يبطط ثبوا اعرايب مهُطط اَْب
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اًن وعظ يب فريبَى اعرايب ثين جبؤ
حمجّى

اْىا ثُىا

اعرايب مهُطط اَْب

يىىلْ ين خىشٍ نئُسىطط ثركبد ككهين نئُسىطط
خىش حبل عًر جُىا اعرايب مهُطط اَْب
لضبء و لدر وانى ،ححهى اْىٌ لدر واال
ي اعرايب مهُطط اَْب
ثس ضضبيل دو كُم ثَهى ِ
داربرِ كرو سٍ سىطط نُىا يب شرو كرَئسس
جهىنُىطط َظظبطط هبروا اعرايب مهُطط اَْب
حجم اهلل عهٍ َب ْا دايٍ سٍ مهُطط ونككٍ
َيب ين خىشٍ نُىا اعرايب مهُطط اَْب
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داعٍِ

رسىل اهلل رب حشر ر ْسس ثبلٍ

كروا اْ دعبء سككال اعرايب مهُطط اَْب
رَضُِذُ كظظٍ حبضر  ،هتبوا َسس مهُطط شبكر
ثس  plainعرع كروا اعرايب مهُططاَْب
٭٭٭٭٭
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گ
ره ٙخّش آللر کل ه ُّ٣ہَ لـق ضُّٓ ٣
گ
ل
ره ٙخّش آللر کل ه ُّ٣ہَ ـق ضُّٓ ٣
ه ٣ہمّشُ ٟھٌ ٕہّ اب رؿف شوٓق ضُّٓ ٣
َکي خّه ضُ٠ي ہل گ ٣آوِ ٣ی ِ٧شق یّش میك
اِ ًستحَّ١

ضمّه هسدوں

لّ مً٠ق ضُّٓ ٣

ُعلوء شمؾ ظ یّٚ َ١لش عّشػ سَ ٣یِ٧

ْ گھ گ
ھ
مع لّ ل ل کَ گ ٣خُّّ ہَ هٗ ٜق ضُّٓ ٣
گ ٣ه٣ٓ ِ٣ہّن رٜك ضّ یّ ٣یٞ ُ٧ہر یمّض
ق٠و یّه خَّ١

وٖلَّ

قرع رامق ضُّٓ ٣
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٘
طلمَ ٣ی ِ٧ہّٟي ص ٠ع ظیف سَ لصـ کمّل
َ آراب ہ٧مق ضُّٓ ٣
َ ِیسّ ِنن
اوش ش کھ
ٞہر ر هع

رشر

ي ٧مّي رم شق یّش ٚل

ْچسّ ہَ ٝن خّق کل ُّ٣ی ٧خ ی٠ن ضُّٓ ٣
ہّٟي میك آوِ ٣ی ِ٧م یکٚ ٣ل ہل لعـ و گلہ٧
ہل طً َوِ اگٚ ٣ل لّن آہق ضُّٓ ٣
قرع گـ ہل ُعلوء آ ٔش ٝن رْمق ٣یِ٧
اوش ه ّ ِ٣ی٠ا شك گـ خکف ّمضن ضُّٓ ٣
وس طرد ٣ی٧ا ٗ عی ٧آوِ ٗ ظر شوض اضل

ل
اظ کل ن َ ْ

زاَ ع٠م  َ١ہٌ  ٙق٠عق ضُّٓ ٣
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شمؾ ره ٙطلر گلہُّ ٧ش سَ ٣یٕ ِ٧ہّ

ک
ھ
ن
ذ شہّ عّلف

میك ہَ ُّشان مّون ضُّٓ ٣

ہَ طل اِ رسی ٧عًمّن ٓ٣ہّن الٜ٠ك مّي
ُّ َ١مّه ُّمْ ٠چؿف رؿف رْمق ضُّٓ ٣
٭٭٭٭٭
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ديوةْ ْاحلق ْان ْدھينْ ْظيفْاىہسی ْظيمافْ ْےھچ
ْ

ديوةْ ْ ْاحلق ْان ْدھينْ ْظيفْاىہسیْ ْظيمافْ ْےھچْ

ظب ْْدياة ْ ْْاىعرت ٌْْاْ ْھجْ ْ ْين ْْيومیْ ْْاىؼاف ْْےھچْ
ْ
ظيف ْْديں ْْممبيئْ ْْپسھاراْ ْْىيئْ ْْفخح ْْھصْ ْْاٌصْ ٌْْاْ

اھْاْ ْْكسٌوْ ْ ْيسْ ْْھتيو ْ ْْرسػَْ ْْا ْ ْْھْسظخافْ ْْےھچْ
ْ

ظيف ْْديںْ ْان ْْدیسْ ْين ٌْْؤٌَ ْان ْْھگصٌْْا ْْييسْ ْْےھچْ
بيوے ْْا ٌْْوىلْ ْ ْانْ ْ ْْھًْ ْ ْ ِغيٌلفْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ِغيٌلف ْ ْْےھچْ
ْ

فاٌي ْ ْدايعْ ْ ْےھچْ ْ ْْلاھص ْ ْ ْْظيفْ ْْديںْ ْ ْْكاالحبارْ

ٌرصْ ْےھچْْاْ ْْفاٌيْ ْْديوة ْ ْےنْ ْ ْھيْ ْْظيمافْ ْْےھچْ
ْ

خقْانْدیواْظيفْديںْرسػَْےھچْھصگضْهنںیْبوْْےھچْ
گصےچ ْْچاےه ْ ْْدمشْوْْ،خافنْ ْْظساْ ْ ْْرخٌلف ْ ْْےھچ
ْ
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خقْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْا ْ ْ ْْدیواْ ْ ْ ْانْ ْ ْْپصسإُ ْ ٌْػدبو ْ ْ ٌْْؤٌْںیْ
يؼق ٌْْاْ ْْچکچورْ ْےھچ ٌْْوىلْ ْْاكْپص ْ ْ ْْكصابف ْ ْْےھچْ
ْ

ظيفْديں ْْاكا ْ ْْھگْوْ ْْجيؤسْْْ ،ھگْو ْ ْ ْْجيؤس ْ ْ ْْدياءْ
کصْیْٕ ْےھچ ْْھًْ ٌْْؤٌْںیْ ّْْض ِد ْ ْْرساْ ْْھصْ ْْافْ ْْےھچْ
ْ

دايع ْ ْانْ ْ ْْانزس ْ ْ ْ ًًُِْ ْ ٌْْا ْ ْ ٌْْؤٌْںی ْ ْ ْْرےسه ْ ْْظساْ

رےسهْ ْ ْْديوةْ ْْابكيةْ ْ ْےن ْ ْْدمشْو ْ ْْظب ْ ْْفاف ْ ْْےھچْ
ْ

ظيف ْْديںْ ْْاكاْ ْ ْ ْان ْ ْ ْےھچْ ْ ٌْْوىل ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْْجاِؼںیْ
ھجْ ْْاْ ْْديوةْ ْ ْليبية ْ ْ ْينْ ْ ْ ْْجعب ْ ْ ْْبصھافْ ْ ْْےھچْ
ْ

كصة ْ ْ ْ ْ ْْينی ْ ْ ْ ْ ْ ْْاٌاـْ ْ ْ ْ ْ ْْاملخلںیْ ْ ْ ْ ْْبصھافْ ْْديںْ

يسْ ْْڈرے ْ ْےھچْ ْْدمشْو ْ ْْابييط ْ ْےن ْْھاٌافْ ْْےھچْ
ْ

دمشْاف ْْديں ْ ْ ْْھتيْ ْ ْْکيسمْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْبصأةْ ْ ْْجاجباْ
ِ

اھو ْ ْْامیاںْ ْ ْ ْ ْھي ْ ْ ْ ْْبصأةْ ْ ْْدر ْْاؾوْ ْ ْْامیافْ ْ ْْےھچ
ِ
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ٌوىسْ ْ ٌْْوالانْ ْ ْْليب ْ ْ ْينْ ْ ْْرويش ْ ٌْْاْ ْ ٌْْؤٌْںیْ
ىيئ ْ ْےنْ ْْاایْ ْ ْےھچ ْ ْْهتاينْ ْ ْان ْ ْْدرر ْ ْ ٌْصجافْ ْ ْْےھچْ
ْ

اكا ْ ْْلاھصْ ْ ْےنْ ْ ْدمحم ْ ْين ْ ْْمعص ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْْاے ْ ْْرساْ
لولْ ْْنصےجْ ْْجہاں ْْحيک ْْا ْْچصخ ْانْْدكرافْےھچْ
ْ

اےْ ْ ِاىٕ ْ ْْاىًاملںیْ ْْظيفْ ْ ْْاىھسی ْْػْٕ ْ ْ ْانْ ْ ْْجؿسْْ
ؽ ْ ْيس ْْجو ٌْْؤٌَْ ْان ْْپورا ْْکصےجْ ْھجْْارٌافْےھچْ
ْ

ادىنْ ْْا ْ ْابكصْ ْ ْےنْ ْْؾادؽْ ْانْ ْ ْْاكپص ْ ْْظيفْ ْْاىھسیْ

كاىسْ ْْاىلك ْ ْانْ ْ ْْھگْا ْ ْْاخعاف ْ ْےھچ ْ ْْاخعاف ْ ْْےھچْ
ْ

ظيفْديںْ ْين ْْذکص ْيس ْْدؿْ ْےنْْھگينْجعکنیْےھچْ
ْذکص ْْالہصْ ْيسْْھبصا ْْكصافْْےھچْ
کمیْ ْھنْ ْْھويئ ْھي ْ ِ

*****
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دعىح ّب ككيػِ ٍب رُٕطى ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
دعىح ّب ككيػِ ٍب رُٕطى ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
حت ّسس وال ّب ثثهىه ححىُّطىٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
دُّب ٍب جٌُ ثثهىال ثثهال ؛ إْب غرف ٍب إْب غغف ٍب
اعيً عِيٌُّن ٍب رٕـ ضىطط ٍىىل ّب ضبهتسس إْب مـْف ٍب
ّسس مىثر فردوش ٍب ثثُطىططٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
ححبّد ّسس ضىرج ضبهتسس هتُب ؛ دَنهى اْ دعىح ّب ككككِ ٍب
ّىر ين راد ٍب ّىراين ٍْظر ثثهُالَى دعىح ّب ححَِ ٍب

ّىر ّب ْا اّىار ىئُطى طط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
عبيل قدر ين عبيل قدر هتئٍ دعىح ّب ررجٔ ٍب هي اَْب
ّؽ ضٍ ٍُـنيّو إْسس مرٌ ّسس ٍىىلْ هي ٍْؿىؼ ثْبَب

إْسس ٍجبرك ثبد دئُطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
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ٍىىلْ اغثين ٍىىل اغثين  ،ثثححهزبوا ثثر اّْطىطط وٕسس ؛
مهْسس ححهرٌاؤ مهْسس ححرٌٕبؤ ّ ،بدً ّسس ٍطزغفر مظظسس ؛
ثظظرِ ّدً ٕر دً اْ مظظُطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
عبغر ين اٍداد ؛ إْسس  ،هتئٍ ّسس ٍُدثِِّر ردثًن مرضسس
اثثْب ثسرككى ّب جٌُ مهبرٌ ّ ،ىراين ْا رـقدَر مرضسس
ثثبححهب وطِ ٍب اثثْب وىُطىططٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
ٍبرا ثثُبرا فرزّدو مظظٍ ّسس ظِو ٍب ثضضهبَب  ،ده ٍب وضبَب
مُدٌ هبالٍِ ْاثثٍ ضنهبٍِ ٌٕ ادىنْ ّسس اعيً ثْبَب
اْ ضضهْدٌا ضبَـٔ ٍب رُٕطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
جهىيل ّسس ثثهُالوٌ ّسس ٍىىل ٍإٍِ ّب داٍِ ّسس هبرسس ؛
ْاثثسس ؛ هج قطَخ ٍب هن ٕىئسس إىو رَىَضُّو رة ضٍ مرسس ؛
ُدر ضٍ دعبء ّب جهىيل هبرَطىطط ٍ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
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هي ج ؛ خًن اىف غهرٍ  ،عبغىرا ين عؿر ؛ ٍىىل
؛ ٍعراج ين روّق حقُقٍ  ،عُد ّب دُ ين فجر ؛ ٍىىل
ثرمذ اْ ككه ٌر َىطط ين ىئُطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
فُـٔ غفبء ىيّْبش هتئٍ ّسس  ،ثَُبرٌ ّسس دور هي مرضسس
عطر ّسس اثثْب َطر مرٌ ّسس ،اٍُدو ضٍ داٍِ هي هبرضسس
مهى ثالؤطط ثرمذ ّب هبرَطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
ٍقؿىرٓ غجًن ين ثْطسس ٍ ،ىىل ز َبرد مروا ّسس جبضسس
مرة و ثال ٍب ثثُر جىظ ٍبمت  ،حسُ و ثنبء ّب خَُٔ ٍب هتبضسس
ذمر غٌِ غجًّن ضين ضىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
اَل حطٌن ّب غٌ ّب ضىي ثص ٍىىل ّسس غٌ مىئٍ هن اْوسس
حمػر رل غجًّن ّى ٍأمت ْا عبىٌَ ّسس ٍىىل مراوسس
اّْطىطط رواططاّْنهى ضٍ مرَطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
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روح جُىارسس رِ ضٍ ّنيطسس اْوضسس مهْسس ىُىا هي ٍىىل
طُّت ين ثثظظححبُ مراوٌ دَد ين ثػري دَىا هي ٍىىل
مخطخ ّب دَدار مرَطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
اْوٌ ٕسارو ٍُالد اْوسس ٍ ،ىىل ٍجبرك ٍىىل ٍجبرك
اْوٌ خىغٍ رة روز دِمهبوسس ٍ ،ىىل ٍجبرك ٍىىل ٍجبرك
اْ

ج

ّداءِ خًن دئُطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس

ىل ٍفضو اْثث ضالٍذ ّسس غبد رٕجى
ٍىىلْ حمَد ٍى ْ
رامهسس خداَب ؾحذ ٍب مبٍو رب ثٔ قُبٍخ اْثبد رٕجى

اْوٌ مهُػٔ ثُذ ثثرٌَطىطط ٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
مُيٍّ غفبء دسس إْسس خدا رى  ،هج ّب ضجت دُّب ٍب غفبء ؛
دَطط ٍب ثظظب دُّب ٍب ثظظب ؛ ،هج ّب ضجت عَبىٌَ ين ثقبء ؛

ثص اْ دعبء ضجدٓ ٍب مرَطىططٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
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جُىا هبٍ حبالد ثْسس ثثر داٍِ اْ ٍىىل ّى هن ححهىضضسس
رغزى حمجخ ّى ؛ حطبٍٍ ٍىىل ضٍ اْ رغزى هن ضضىضضسس
رة ضٍ دعبء ٕر وقذ مرَطىططٍ ،ىىل ّب ضبهتسس ٍىىل ّب ضبهتسس
٭٭٭٭٭
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دَىهى ػدبئجبد ٔسس  ،ثش٘بْ دَطط ين راد ِب
دَىهى ػدبئجبد ٔسس  ،ثش٘بْ دَطط ين راد ِب

ِقشِ ُ٘ذي ٔب ؽبٕ٘ؾبٖ  ،دَىهى ُِؼِضٌّ هتبد ٔسس
ْ

ُِؼِضٌّ فُل عبسٌ ؛  ،ػٍُ ين ًِ ْيل ْ خبسٌ ؛
َْ
ل ثش٘بين ػبَ ؛  ،رنؼُف ؛ خرياد ِب
ًي ِْ
اِبٍِ لقش ٔب عبوِٓ ٔ ،سس دَىهٍ ٌى ؽبٔبد ِب

ثشوبد ٔى ككهىككسس ثثَىَْ  ،لقش ين عت عبزبد ِب
ححٍسس ؛ لبفٍخ ِؤِٓ ٔ ،ب ٌئٍ ػٍُ حمجّخ ٔب

زنشح طشف ْا داػٍ ين  ،فذائٍ ٔب خزثبد ِب
ؽريو سُطت ٔى رثثىسس ؛  ،بسس أزظظبء ُِزهبط ؛
هي ؽبٖ ين ٌِغبْ ِب ٔ ،قُسزى ين واد ِب

3333

ثثبين ثذي ٌنب ثثالوٌ رش ثُخ وشسس اثثين
زَِٕني او هبشسس ؽبٖ ٔب  ،اِؽفبق ٔب حلظبد ِب
زش َـ ؛ ِؤِٓ اوثثش  ،سَؤُوف ؛ سزُُ ؛
ػدت اثش ؛ اْثثين  ،سزتذ هبشٌ ٔظشاد ِب
ثش٘بين دَس وُهال ٘ىا  ،؛ اْوسس ِؤُِٕطط َظظبطط

هبشسس ؛ خهىٌُى عككال  ،دْ ساد ين عبػبد ِب
ثش٘بين دوس ين عؼبداد هن ازقبء هتئٍ عىسس
ثبلُخ س٘غسس هج دائُ  ،ثشوبد ين ثظظدبد ِب

فذلسس ٔسس واسٌ خبئٍ ؛ ِ ،ؤُِٕطط اْثث ثثش اسس ؽٗ
حبشُ اٌغّخبء ػدت رالطُُ ؛ ٔىاصؽبد ِب
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طُّت جتٍُّى دِوهالوسس ؛ ْا داػٍ عٍ عذا
زدبة ثثُححهسس ُِسزدت ،دَىهبئٍ وئٍ ؽبٔبد ِب
ََ َُْ ُ َ ْ َُْ ْ ََ
ن ْ ْ ْ ْ ْامْ ْ ْ ْ ْ ْ ْا ًْـ ْتنْ ا ًْا زمُمخ ؛ خمفٍ
ا ًْاْ ْ ْ ْ ْا ًْـت ْ
ثش٘بْ دَطط ٔب غُت ين  ،عِّبد ِب فِفبد ِب
ظ اٌذّػىح زغُين روش عٍ
ككىذمبوسس ؛ جمبٌُ ُ
ِبمت وشٌ زغني ٔى  ،ثثُظظٕححبئٍ ؛ خّٕبد ِب

ثبلٍ س٘سس ثثُش ػبفُخ  ،ثش٘بْ دَطط اثذ رٍه
ثبلٍ س٘سس ظًِ ِب إ٘ب  ،ػبيل لذس اثذ رٍه

ؽريَطط ثثشٌٍ٘ فٍىاد ٔسس وشخسس دػبء عدذاد ِب

*****
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دٍَِ حك َب اْ ككهشٍ َب اوثثر
دٍَِ حك َب اْ ككهشٍ َب اوثثر
سُفُـّّ ْا ككهراَب

ختذِ ثرْبٌ دٍَ َب اوثثر
َب اوثثر

ثركبد َب ثبرش ورسجى
عممِ اول َسس عبشر َب َظظبطط سٍ

طُت انعظر َب اْمسبطط سٍ

داعٍ يُساٌ ؛ رظظُب اوثثر
اٍّْْلب طبْر يثم ححهى اسس يىىلْ

َسس مهبرا ححهى جبَى سٍ اوىل

اْ مهبرا عمُدِ َب اوثثر
اَْب يُالد يىىلْ َب اْجسس

دل رىيىىل ين حضرح يب جبجسس

رظظُُذ َب عرَضّ َب او ثثر
يُطط ودْبوٌ متبرٌ ثـَال نؤطط

ْبهتى جىرٌ متبرٌ شفبء نؤطط

عُدِ يُالد َب جشٍ او ثثر
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ككُب كعجخ طرف هي منٍ َسس

خىد اْ يىىل رى كعجخ ثين َسس
طبئفني َب ْا
اْلب طبْر ين شبٌ دِكهبوٌ

كعجخ اوثثر
كُدٌ حج ست َسس سبهتسس كراوٌ

كعجخ اهلل َب حُجّب
لبفهخ سبهتسس َثرة جئٍ َسس

اوثثر

عرع كُدا ساليى َيب َسس

هي حمًد َسس حمًىد اوثثر
كبف و َىٌ ين كُدٌ زَبرح

رارى جبككٍ َسس كُدٌ عجبدح

ثُىسس رريد َب زوّار اوثثر
فبطًُني َب

ححهى

ثثُبرا

وارس
يىىلْ َبد متبرٌ ؛ دٌ راد

هت سٍ يغرة َب ككبيى سدْبرا
فبطًُني

اوثثر

َسس ككهرو يب متبرَج ؛ واد

هي ذكر سٍ مهبرا ككهر اوثثر

3333

كر جى حك يب مهبرا دعبؤ

كُبرسس اْؤ ححهى يىىلْ سُُبؤ

عَىدِ امحد سٍ دمجئ َب اوثثر
يىكٍ ثثبن لدواْ زيُطط ثثر

ثححّّ ثححّّ ثُالوسس ؛ متُسس

ست َب دل يب ححزبرسس ؛ متُسس

ححهىرب ححهىرب غاليى َب اوثثر
يىىلْ اْؤ يُطط َُُى ثححهبؤطط

يىىل اْؤ يُطط لرثبٌ جبؤطط

ادىن خبدو َب ونىنّ اوثثر
شكر

يب سجداد جببؤطط

يىىل اوثثر اْ جُى َسس واروطط

شكر َب ْا ٍّْ لظُدح َب اوثثر
اسس خدا طىل كر عًر شّ َسس

راكهـ ْر ولذ َعًخ يب اُْسس

اْ مهبرٌ دعبؤ َب
رْجى يىىل مهُشّ ساليخ

اوثثر

دجيى مهُسس مهُشّ ْداَخ

هي دعبؤ َب سجداؤ

اوثثر

3333

يىىل طبْر َب فرزَدو اوثثر

شّ حمًد َب فرزَدو اوثثر

دعىح احلك َب فرزَدو اوثثر
يؤيُني ين اْل َب اوثثر

يؤيُني َب

يبل َب اوثثر

يؤيُني َب رزق َب اوثثر
؛ يفضم متبرا

دالرا

يؤيُني َب ؛ هي

ثثُبرا

شّ حمًد َب يُظىص اوثثر
طهىاد َيب يظففًِ ثثر

اَسس ْالِ عهٍ يررضً ثثر

اَسس اُْب دعبرى َب اوثثر
اْلب طبْر ين راكهٍ والَخ

متُسس ثبلر كرسس ؛ حمجخ

اْين اخالص ين كهُيت اوثثر
ثركبد َب ثبرش ورسجى
*****
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رٜق و رّ یّ می ِ٧زصلش سَ ہَ
می ُ٧عقتٌ می ِ٧زصلش سَ ہَ

رٜق و رّ یّ می ِ٧زصلش سَ ہَ
ُ
َ
ُ
اُؾ اق مّٔس رٜق ہَ ا کٍ

جی یّ يرُّ می ِ٧زصلش سَ ہَ

شضف ضُّري ُّ کف کٍ ُّت کہّه

راٝن راٝن می ِ٧زصلش سَ ہَ

م یّ ي٧و لّش ىجھکل غی٧وه سَ
ُ
قرع ٝن خُّ ٠اٟھٌ آ ٣خّۓ

می٧ا ُّطو می ِ٧زصلش سَ ہَ
گ ٣امّشي می ِ٧زصلش سَ ہَ

گ٣غن عّضٌ ہله ٓ ِ ٣قّغ ٙلّ

اق ٕہّشا می ِ٧زصلش سَ ہَ

َ
َ ىجھ
قی ٧میك آکَ ٟھّم لی یگ

ىجھکل ٔط٧ا می ِ٧زصلش سَ ہَ

 َ١طمش ٓ ٣رنکھّ

وہٌ خللي می ِ٧زصلش سَ ہَ

ؾ
ُّقٍ عق سَ ہَ وي ص٠اۓ م

مللٍ مللٍ می ِ٧زصلش سَ ہَ

مّٛف

عف لّ ؿیمن می ِ٧زصلش سَ ہَ

مُّگل مُّگل
ُ
َ
ٟ
َ ھٌ رش کٍ خّق ٞہیك
میك ٚل ا ُک

لصـ شب لّ می ِ٧زصلش سَ ہَ

رسکل ملسٌ

ٝن

ؽزاء

رسنتٌ

ٝن

ٓ٣ہّن رٜك کٍ  ٙقّ

عق لّ شسنن می ِ٧زصلش سَ ہَ
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ُّشع

شظهٙ

٢یمی٧

ن ظري ن ظري می ِ٧زصلش سَ ہَ

لّ

خّشُ شکھ یّ

ٗ ظر

كمّلٍ ٝن

ؽرػ ار ٍ٠می ِ٧زصلش سَ ہَ

*****
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َ م یّ رل کَ
شاض کھملله میك ا ٢ن
َ م یّ رل کَ
شاض کھملله میك ا ٢ن
ٔس وہٌ
طل
طل

ونذن رل

لت
بز

کو
کو

َ
ہَ مّ ٙفٌ ؼھلک
ٚلش ہل

وہٌ

َ
ؼ ھل ک

ہل

وہٌ

َؾھل ےک

لی٥ٓ٧

مْ ہل ضظف رؿمله کَ

طلن شٓ٥اه ہَ مّشِ ؼھـ ؼھـ کَ
حٗ وي شوٚؼ قزا ہل ٔص یّه میك
ہ ٧ىحر لَ ًُ٤یك ہـ ہـ کَ
َ
رـق مّشُ ہَ مّشِ اؿصّ میك
ق یـ هٗ ہٌ ه ِ٣ہیك مـ مـ کَ
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کجي ه٣اه ٞ ٙہیك ہَ طلُّه کل

گل

َ ہیك ٔس گرل کَ
٢ن

للك

ضمّ َ١میك

وي ٚل هٗ
ىخ یلػ

ہیك

کل ٍ٠شہ یّ ٞہیك ہیك ہـ مـ کَ
َ طلاہّه ہیك ي٧ر لیمله کَ
کنن
َ طلاہّه ہیك گ٣م قل قـ کَ
کنن
ہیك

طل

ٓ٣ہّن رٜق

مّي ضمّه

شاض خّ َ١وہٌ ہَ ہ ٧رل کَ
َ ىجٌ و
ہیك وي ا ٔس

رشُّ رل

َ ہیك هٗ ّؤال مُّـ کَ
ر ٢ن
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ہیك ٝن

میغف ہمّشِ اوش ىچـق

ہیك ٝن

ىجمع

لصُّـ کَ

َشيَز

اِ دمحم ٚل خّن لَ

ٔو کل

ہیك ٝن ُّّْ امّم عّرل کَ
ہل

و یّشق

ن ظر ت مہیك

ٝن ػ ی٠

خّغ٧اه کہو شہَ ہیك ىح قـ کَ
ٝن

٣یِ٧

ق یلو

گّي عّلٍ

خّي

ق یلو گو ہَ ہ ٧اُؾ قّصـ کَ
٭٭٭٭٭
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ْرخ ْْػا ِٔ ْْاِورْ ْ ٌْْںیْ ْْدیھكاْ ْ ْْنصسں ْ
ِ
ْ

رخ ْْػا ِٔ ْْاِورْ ْ ٌْْںیْ ْْدیھكاْ ْ ْْنصسںْ ْ
ِ

ْ

ٌلاـْ ْ ْ ْ ِاْْىھيْ ْ ٌْْںی ْ ْ ْْدیھكا ْ ْ ْْنصسںْ ْ

جتيػيْ ْ ْْاْ ْ ْْامحس ْ ْين ْ ْْدیھكاْ ْ ْْنصسںْ

ٌْوہص ْْخيسر ٌْْںیْدیھكاْنصسںْ ْ
ےن ْ
ِ

رخ ْْػا ِٔ ْْاِورْ ْ ٌْْںیْ ْْدیھكا ْ ْ ْنصسںْ ْ
ِ

رسۓ ْْػا ِْٔ ْْازھصْ ٌْْںی ْْدیھكا ْْنصسںْ

جالؿْ ْ ْ ِاْىھيْ ْ ٌْْںی ْ ْْدیھكا ْ ْ ْْنصسںْ
ِ
ْ

رخ ْْػا ِٔ ْْاِورْ ْ ٌْْںیْ ْْدیھكاْ ْ ْْنصسںْ
ِ

ْانـْ ْ ْْدمحمْ ْ
اْ ْ
ِ
ْكْسيو ْ ْ ْْيصش ْ ْ ْےپْ ْ ْ ْ ِ

ْانـ ْ ْ ْْدمحمْ
اْ ْ ْ ْْنخْوْ ْ ْ ْ ْْپيارسْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ِ

ْانـ ْ ْ ْْدمحمْ ْ
فصػخْٕ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْغْٕ ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْ ِ

ْانـْْدمحمْ
ےن ٌْْؤٌَْ ْين ْْجعبيحْ ْےھچ ْ ِ

ْانـ ْ ْ ْْدمحمْ ْ
كْٔ ْْدررتْ ْْلوىبْ ْےپْ ْ ْ ْ ِ
ن
ن
اھال ْ ْك ْْظھالْ ْْاے ْ ْْخق ْ ْ ْان ْ ْْظخاراْ ْ
رب ْ ْھي ْ ْْفصػخْٕ ْ ْ ْْیہاںْ ْ ْ ْپصْ ْ ْْااتراْ ْ

خعَْ ْك ْمجػاؿ ْ ْيس ْْرب ْھيْظْواراْ ْ

انـ ْْدمحمْ
ےنْ ْْجْة ْ ْان ْ ْ ِظسرت ْ ْےپ ْ ْ ِ
ْ

ن
ن
اھالْ ْكْ ْْظھالْ ْْاےْ ْ ْْاُھكوں ْ ْانْ ْْاتراْ
ْيصش ْْبصْيںْيسْاٌْوىلْْپسھاراْ
ےھچ ْ ِ
ن
ن
اھالْ ْ ْكْ ْْظھال ْ ْْاے ْ ْْربْ ْ ْان ْ ْ ْپػياراْ
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اے ْ ْْظايق ِء ْ ْ ْْنوسص ْ ْ ْْاْ ْ ْْجاـ ْ ْ ْ ْپالؤْ ْ

اےْ ْْغيبْ ْان ْ ٌْْاىم ْْا ْ ْْھبيس ْ ِدھكاؤْ

يملْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ٌْْوثيوںْ ْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْ ْْىٹاؤْ ْ

خلریةْ ْ ْْاْ ْ ٌْصميْ ْ ْ ْےنْ ْ ٌْْاال ْ ْْپہْاؤْ

ےن ْ ْْذكؽ ْْا ْْكِيحْ ْانْ ْ ْ ْےنمه ْ ْْچھكاؤْ ْ

ےنْ ٌْْرص ْ ْانْ ُْْيو ْ ْےنْ ْْروب ْْبہاؤْ

٭٭٭٭٭
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َْ
شصّء ٔو کَ ش ّبن سَ ىخٗ شصلان ُؾ ٞہتچ
َ
شصّء ٔو کَ ش ّبن سَ ىخٗ شصلان ُؾ ٞہتچ
َ
کہّه م یک ٣مگ ٣اظ لصـ سَ يرخّن ُؾ ٞہتچ
مکمـ انی قّف مّر سَ مّرُ کٍ ہَ معتٌ

ُ
ٞ
س
َ
شضی ٙسَ ً لمّه رشغنء ایمّن ُؾ ہتچ
ُ
َ مٕ ہٌ خّ َ١ہیك
طلسٌ میك روش سَ روشُ کَ ش سن
َ
طلسٌ أسٌ قرأّ ہَ کو وي ملمّن ُؾ ٞہتچ
َ ؼھمص ه ٣امکل
َ ٝ ،ن ٞہتچ
طل ٝن ٞہتحّٚ َ١ل ٞہتچ
َ
کو قّشُ ّمشيء قرآن سَ قرآن ُؾ ٞہتچ
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ہَ اسمّء خ٠ا وشر ضُّه اظہّش قرح ٙمیك
َ
ؼخٗ طلر مّن کٍ ِی یّن میك ستحّن ُؾ ٞہتچ
ّ یّش ٢تجیق ٓ٣ہّن رٜك کٍ سات اق٠ظ ہَ
َ
ہلا ىح ظمؽ طم ٍ٠سَ طل ٝن ؽرقّن ُؾ ٞہتچ
ّ یّش طلہ٧

اوصّـ

ٔو

ٓ٣ہّن رٜك

خّن

َ
َ کو فحر ؼحز هٗ اسہّن ُؾ ٞہتچ
ػہّه ا ٔس
لسّن ص٠ف ٓ٣ہّن ہ ُ٠آقّ کٍ لکه ٙسَ
َ
ہیك مّرُ کَ شواح و شْف کـ می٩ان ُؾ ٞہتچ
ؼخٗ وي ع ق ٠طل ٓ٣ہّن رٜك کَ ره ٣ٓ ٙہلوِ
َ
ٝن رهُّ ٙق کٍ ٔسنت ٞسَ قرُّن ُؾ ٞہتچ
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ُ
ولٍ اَير کٍ طّغ ٙولٍ کَ ي ٧کٍ

لل

عٌ ہَ

َ
ہَ طل اخًغ میك خّلص وہٌ ٢تحّن ُؾ ٞہتچ
ّ
ْجؼ مہر ضہ٧ا ہَ طلٗ ٔو سَ ِ قّغ ٙکٍ
َ
رس سَ ٕہريء رولہّ قّطمٌ ٔص یّن ُؾ ٞہتچ
ُ
اسٌ

صلشت  َ١رـق ٢تجیق نکھرا ہلا ُُّّ

َ
طل ٓ٣ہّن ہ ُ٠میعّم کَ ارسّن ُؾ ٞہتچ
طل خّن و رؿف میك آقّ کَ حٗ کٍ شود ٝن ہلوِ
َ
ٚل ٝن ہ٧گ ٥کٹھٌ أسّن وي أسّن ُؾ ٞہتچ
دمحم ٔو کَ ُّم اوٓ ٣طلسٌ لّ ٝن سمّ ؼھُّّ
َ
ٝن اْف اہلل کٍ ٘غه ٙسٹھٌ اللان ُؾ ٞہتچ
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ُ
لیف َُّ١

ٔو

َ
مہ ک

و یّشق ُّر

رش

عّلف

ؽ
َ
آ ٣سَ رس کَ نلذاں و نذں ًساں ُؾ ٞہتچ
ٔو رٜك کٍ ٗ ظر ض قّ

خ یّت

خّورا ٍ٠ہَ

َ
اِ شب کلٓ ٣لّ ٝن ّ یّلو ہ ٧اق مہمّن ُؾ ٞہتچ
 ٙقّء کل ه ٙ ٣قّ َ١مّي رٜك سَ َضم و مل٥وم
َ
اساه ٝن ہ ٧گھڑُ ہُ ٧ـ سٹھٌ آسان ُؾ ٞہتچ
س
ٔ لسـ اّ ی٠اء سَ ا٢بہّ ُؾ ہَ م٠ا قّٛف
ٔس
ٞ
س
ل
َ
ـ ا٢تٌ طلر ٓ٣ہّن ُؾ ہتچ
ٝن ٓ٣ہّه سَ
اِ لّمـ سات صّرف ػ یُّ ٠لص ٓ ٣ه٣م ہلوِ
َ
ٙقی یّ رس سَ هٗ  ٙكصّن ٔس شدحّن ُؾ ٞہتچ
*****
*****
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شيف م یّ وصػ ىجي سَ آة لّ اِ مّي سُ مّه ہل

شيف م یّ وصػ ىجي سَ آة لّ اِ مّي سُ مّه ہل
ہل مّلؾ ُّؿ رعلت کَ ٞہّش ُّؿ ایمّه ہل

میك ہل ملش صعتػ اُؾ اوش ملنمّه خّي ہَ زع٧ت
ٝن کیله ـی٧اه ّ یّ میك آة کٍ ىجي مّ ّ یّ طلاه ہل
َ طل زع٧ت کٍ
ْمیف رل وش خلؼ رـق ٟھ یل
ٚل مّشِ ي٧م کَ ًسؾ فیق ُّقَ میك ٢بہّه ہل
َ ع٠ل و إصّـ آة لّ اِ ي٧وش عّرل
طل ر ن ک ھ
ٚل و یـ آِبنن ٚلسی٧واه کٍ شود ـی٧اه ہل

3333

َ طل رشُّش
کٹھٌ ر نکھ

وعلَّ

آة لّ آ ه٣

ٚل ـی٧اه کتف یّر و قبع ٧و هغومش و خّقّه ہل
ُ
اسَ وس طرد ہلوِ طلـ ٟھر می٩ان و يرق ٠لّ

 ٙكصـ اہلل

رس کَ ہّٟي میك زع٧ت لّ رامّه ہل

َ ہ ٧اق ٌصنی ٙمیك
سی ٧ہل مؤمیله کَ وا َ ط
ٓ٣اۓ رْو یّن رعلت طؼ ٢یغ

ب ّزاں

ہل

ُ
مم ٠ہل آة رس کَ ٟھر اسَ طلـ طلارج م یّ
طل آ خّۓ کلً ٍ٠عکـ ٟھٌ ٚل اُک٠م میك آمّه ہل

اگ ٣زع٧ت کٍ ْچظش اوش ف طّ کل رُکي لَ اُؾ رم
ت
ٚل روٚله م نعـ ہله ْحر ہل ُّ آُّ ٣شاه ہل

3333

می ِ٧مللٍ ہَ شوض ػ ی ٠رّ یّ ہله میك ٞہنیٙ
و یّشق ػ ی ٠قرُّه ہل و یّشق ػ ی ٠قرُّه ہل

ٓ ٣آ٤یك رط٤٧یك رل کٍ  ،ہل ہ ٧اق آشضو ٚلشُ
ػہّه میك آة کٍ او ی ٠لّ ُّضي گلص یّه ہل

شہَ ُّشب ٝن مّي نیػ رٜك آقّف میك ّْ ُؾ
ػہّه ُؾ ذ٣ذ ٓ ٣شوٓق ٝن طلشو ی ٠رشرسّه ہل
م
ل
ّما زع٧ت کَ وس سَ تجٌ ہل خّکَ اِ مللٍ
ػہّه میك آة ہٌ ہ ٧رشر لّ اكط ٧کٍ رشمّه ہل
٭٭٭٭٭

3333

شوٓق ہَ ًط٧قیق دمحم کَ ُّم سَ
شوٓق ہَ ًط٧قیق دمحم کَ ُّم سَ
خللي قزوه ہَ ُّّْ طیٗ امّم سَ
ٓ٣ہّن رٜق راعٌ طیٗ ُل ی ٠مّه
قرمّ ٍ٠ہَ رعّ طل و یّشق لًم سَ
آ ٍ٠ہَ ػ ی ٠ن ظر میك طل طرـ سَ ص٠ا
امق و امّه ہَ خلؼ میك راعٌ اَُّم سَ
ٔسی ٙہَ م یّ ٓ٣ا کل ٓ ُّ٣کَ اوح سَ
ّ
سشي کل م یّ و یّل ہَ مّي یمّم سَ

3330

ي٧مو ه ِ٣وي خّق ق٠م سَ ٣ی ُ٧م٠ا
م طلٗ ہل رسکل خل ٠سَ کلٓ ٣کَ خّم سَ
اہلل ه ٣رِ لّقر و ًط٧ق کل ٔ َ١سّه
َ طل سو ال ه قّش علٍ کٍ ّ یّم سَ
ٕکل
ہل وِ ظہلش ہّٟھمه ٝن ٓ٣ہّن رٜق کَ
َ ٔو خّغ و عّم سَ
خکف يٙ٧ػ ٞہتچ
آرم م قّم ہ ی ٠سَ ُّۓ ہیك طلر ظہلش
آذ ٣میك ٟھٌ ظہلش ہل ہ ی ُ٠خ یّم سَ
مللٍ ٓ٣ہّن الٜ٠ق و یّشق ہل ٞہنیٙ
مقیلل ٝن ہ٠اُّ ہل ض٢ی ٙعًم سَ
*****

3333

ضُّن سَ ٝن ىخق ننٹھّ ٕکل یّ ہَ

هعنّا

ہل

ضُّن سَ ٝن ىخق ننٹھّ ٕکل یّ ہَ

هعنّا

ہل

٣ی٧ا و یًر اِ مللٍ و یّشق ہل

هعنّا

ہل

َ رھلُ١ا ٝن ضمیك ؼھّ٣ ٍ٠ی٧ا ٍُّ٠
خگ ٙمیك ہمن
کہّه مل یّ ٣ی ُ٧وخ٠ا٢ی ٙمللٍ

٣ی٧ا ػہري شوَُّ ہَ ٚل

وغن اہلل

هعنّا

ہل

اِ مللٍ

ق یّهُ ٙؾ ٚل رھیّو ٝن ٣ی ُ٧صلشت هعنّا

ہل

ٚل نیػ الٜ٠ق طّہ ٧مّ م قّم عّلٍ می ِ٧آقّ
ُ
اِ ٓ٣ہّن الہ ُ٠مللٍ وشاٝن ٝن

هعنّا

ہل

3338

ٚل مؤمق لّ ہَ مُّّ اوش ّ یّ مللٍ ٝن رعلت لّ
ؼخٗ شّبن ٘عّلٍ

شاتطا

ْجھکل

هعنّا

ہل

ہَ لکجلش ٣ی٧ا ٝن ّ ی٠ي ٣ی ُ٧حٗ میك ؤَّ میك
ُ
ہَ رل میك ولللو امکل  ٙقّرُ لّ

هعنّا

ہل

َ رشُّش خّٛف کٍ ضُّشت آح و یّشق ہل
ْجھ
َ ملَُّ ارشٔس کٍ
ْجھ

ٝن َؾھیوّ

83

بیے

ضُّشت ٟھٌ هعنّا

ہل

میك ٣ی ِ٧و یًر کَ رن واشج خّٛف

کٍ خّت مٌ شوضَ کٍ مہلشت ٝن

هعنّا

ہل

َ م یّ ضُ٠ي خ٠ا لّ ر ٜق
َ رس ن
وي خّٛف کلن ٟھ
ٟ
اوش ارشٔس ہَ خ٠ا کَ ر ٜق لّ ھو یّ هعنّا ہل

3333

طل ر ٜق لّ ہَ وي ّمشح مّشٌو میك وي علٍ مللٍ
ٝن شوضن عّلنن کٍ افی یّد ْجھکل

هعنّا

ہل

٣ی ُ٧او ی ٠وي رشُّش ارشٔسٌ لّ شوضن ہل
خ٠ا ٚلشُ ه ِ٣او ی٣ ٠یٝ ُ٧ن

هعنّا

ہل

ٚل خّٛف کٍ وشاٝن سَ ٚل طّہ ٧کٍ ػ یّّٔ سَ
ُ
لی
ٚل ُّویمّ ٣ی٧اظ ا مق خؿ کل

هعنّا

ہل

رلل میك مؤوبیك کَ ٣ی٧ا ٔص یّ ًْس کَ مّّ ی٠
ٝن رّ یّ میك و عقتٌ میك عًمل کل
یمّّبیق

ھ ی٤٠یق

و ی٤٠یق

هعنّا

اوش

یمّم رّ یّ کَ مؤمق کل رعّ ٣یُ٧

ہل

آقّ

هعنّا

ہل

3333

ہ ٧مؤمق لّ معّـ ه ُّ٣گ یّي ہ ٧اق اِ ملَُّ
قیلل ه ُّ٣ہ ٧اق ٚلٝن ٝن مؤمق کل

هعنّا

ہل

ضُّري ه٘ ُّ٣غه ٙکل ؤَّ کل خىی ٙکل
ھٌّت ٓ٣مٔ رولٔ ہمیك ٝن هٗ

هعنّا

ہل

ن
٣ی ُ٧شھیل ٗ ظر نٹھٌ ٣ی ِ٧مؤمق  َ١اِ آقّ
ن
ٗ ظرات ٣یٝ ُ٧ن نٹھٌ عًمل کل

هعنّا

ہل

ٝن رّ یّ میك ق یّه ٙمیك وي لعی ٙرْمیله ٓ ٣هٗ
ِ قّغ ٙه ُّ٣مؤمق کٍ ٝن مؤمق کل

هعنّا

ہل

ہمیك مـ گ یّ سٹگھّت ٣ی٧ا رّ یّ میك ؿی ٙمیك
اِ سٹگھّ ٍ٠اِ آقّ اب ٣ی٧ا سٹگھّت هعنّا ہل

3335

َ
وي ىچط ٧میك یمّم للگل ٕکّش ّ یگ

ولٍ اہلل

٣ی ُ٧قرّٔ خ٠ا سَ ؽرع سَ شب سَ هعنّا ہل
اِ ٕہیسّي رعلت شہَ مّہٌ ق یّهُ ٙؾ
اوش طلمَ ملَُّ طیٗ ٣ی ُ٧ؿبہٙ

هعنّا

ہل

نگہ یّه رعلت الجؼ لّ ىحّمظ ر ٜق و ایمّه لّ
ّ یّ

ُ
ضار

المعّر

٣ی ُ٧وَ ہمکل

هعنّا

ہل

ع٠و  َ١و ّ یّت ٣ی ُ٧ہل ٍ٠زش گ یّ رْمق
اوش مؤمق کَ ٢ت ّ ٝیّت ٣یُ٧

هعنّا

ہل

٣ی ُ٧خ٠ه ٙ ٙقّرُ ہَ شّمل اہلل و غی٧ت ٓ٣
َ مل یّ
ْجھ

شہَ الہّم و ُّّ ی٠

هعنّا

ہل

3338

٣ی ُ٧مللٍ سیف ق٠سٌ ہَ وسبلشُ وي ؿی ٙکٍ
ًُر

ایمّّبن میك مہؾ و یکل

هعنّا

ہل

ُ
َ مّن رھً ُّ ٍ٠گ ِ٣ػ یّظ گھمصِ سَ
کن
ُ
شکبنن شہَ گتٌ ّ یّسٌ اسَ کلٓ٣

هعنّا

ہل

لگٍ ٓ٣ؼھٌ ؼھ ی٠ا نبنن لگّ ٣ی ٧گ٣رن ٓ٣
وي ؼھم َ١سَ ىحّہ ٠کل ٕہّرت ٝن

هعنّا

ہل

رسیق اٜق علٍ لّ ي ٧م یّ طػ میك اِ ّ ی٠ي ٚل

َ مّٛف هعنّا
ٞہّ رِ طلن آنکھمه سَ ْجھ

ہل

کتٌ نپی ٧کٍ گ٣رن ؿع ٧کَ وقٔ ىح ِ٠میك
ٝن عّّمش میك و یّ ٚلغن ٝن مللٍ سَ

هعنّا

ہل

3383

٢تٌ شوۓ وضٌ شوۓ علٍ ضٜق الؼ یّ شوۓ
قلؾ شوُّ ملؾ شوُّ خ٠ا کَ مّٟي

هعنّا

ہل

وي هُ٣ـ کٍ ٝن خىی٣ ٣ٓ ٙیَ ِ٧ل سَ آ ٔؾمه
مً ٔطٙ٧ػ میك ٝن خّه ّ یّشو کل

هعنّا

ہل

می ِ٧آقّ رسیق ػ یّظ علٍ اکی ٧علٍ اصؾر
ٕہ ی٠وه ٓ ٣ق یّهُ ٙؾ ہمیك مّٛف

هعنّا

ہل

َ آ ٔؾمه اوش مّٛف لّ ق یّه ٙمیك
٢تٌ کل ا ٢ن
ہَ ھٝ٠ن ؽرػ ه ُّ٣اِ رص ینیل

هعنّا

ہل

ٓ ُ٠ُ٥لسک٣و کل ہل ػہیف لّ ع٢اب راٛف
ُ
ًُۓ اُکل راير اوش ہمیك کلٓ٣

هعنّا

ہل

3383

ض قگٍ کٍ ٣ی ُ٧آنکھیك سَ رنکھّ زش گ یّ رْمق
ن
٣ی ُ٧نٹھٌ ه٣م کٍ ٗ ظرات ہمکل

هعنّا

ہل

ٚل لعی٤ٓ ٙھ یّ رْمق  َ١ ٠ُ٥ٓ َ١وي خّشو َ١
ٚل خّشج کٍ و یـ ہمکل ْحُّّ ٝن

هعنّا

ہل

٣ی ُ٧ہ ّ ٧یؾ رعّ میك هٟ ُّ٣ھّگٍ راش ہمیك آقّ
ٚلاب ٝن ىچط ٧میك ہمیك مل یّ

هعنّا

ہل

ُ
م٠ر مللٍ علٍ کٍ اظ سَ ٚل رعلت خًُّ ہَ
علٍ

رض ّننش

33

٣یُ ُ٧ؾ ہمیك کہ یّ

هعنّا

ہل

ت
ّ
ف
ل
ٚل طؼ لّ آِبنن ہَ رس میك طیٗ کٍ َ ہَ
ت
ّ
ف
ل
َ آقّ مللٍ کل و یّشق ہل هعنّا ہل

3383

َ
َ مللٍ وـظ ه َ١٣کَ لنن
ٚل ْخِ َ١ ٙنٹھ
َ ٝن
عًمله طیٗ الـع ٧کل ر نکھ

هعنّا

ہل

٣ی٧ا ػہري ہَ طّہ ٧لّ امّم الـع ٧طیٗ لّ
َ خّم کلٓ ٣لّ
هٚ ِ٣ل وـظ ؼھلک

هعنّا

ہل

ُ
لی
م
ط
ٚل مبصلش ا مق ل طّن ؼ ىح٠وم ال
وشُ ٚل

اْف

٢یغمی ٧دمحم ٝن

هعنّا

ہل

ل
ُ
ٌ
صط
ٚل ُّب اہـ ٢ی ٙا فٌ ُّب ٢تٌ نبنن
امّم الجؼ کَ ھبکـ میك ہمیك خُّّ

هعنّا

ہل

م یّ ٚل اق ٔط ٧ہَ ُّ قرسنن ہَ ُّ عّي ٧ہَ
ٝن ّ یؾ مّ

شس ن ن

عًمل کل

هعنّا

ہل

3380

ٙ
خ٠ا کَ ؽرع میك قسٌ ٣ی ُ٧م٠ح ٙکٍ اِ ق یلو
ُ
"قلٗ المؤمق ؽرع اہلل" مؤمق کل
ٚل

ن ّکز

هعنّا

ہل

اوش مّ٠بن طػ ْحػ ٌ ُع ٧المؾز مللٍ

ٝن ٣ی٧ت  َ١ہمیك خُّّ و یّشق ہل

هعنّا

ہل

ٚل ہَ قّطمن ضہ٧ا کٍ مَّ میك ؼخٗ ملٍ٠
َ مللٍ
ٝن مل ٍ٠قّطمٌ ہلُّ ْجھ

هعنّا

ہل

ٚل آّٔ ٚلش کٍ  ،آّٔ ٚل ه٣سٌ کٍ ٣ ،ی ِ٧ہّٟھمه
َ ه٣سٌ ه٣اه ٙکٍ ق یّه ٙمیك
ىچ

ٙقّ لمتٌ ه٣ ِ٣ی ُ٧می ِ٧اہلل

هعنّا

ہل

٣ی ِ٧ہّٟھمه

َ مؾرب سَ طیٗ ٝن ظہلش ہمکل هعنّا
او ٟھ

ہل

3383

٣ی ُ٧اوح ٓ ٣شہَ عخ ٙشہَ اوح ٓ٣ ٣ی ُ٧مللٍ
ٝن عّقی٣ ٙی٧ا

ؾھیوّ

83

مّ و یًر آح

هعنّا

ہل

ُ
٢تٌ اوش اُکٍ غی٧ت ٓ ٣رعّٚل ٓ ٣ت مہّشِ ٓ٣

تركیّت

لّ خ٠ا سَ ٓ٣سَ ُّشع ٝن

هعنّا

ہل

َ
و
ض
٣ی ِ٧رش لّ اِ ملَُّ قی ٧خّرم قی ٧خّرم
کہله " ال هفر فحرُ " ٝن ُّقر کل

*****

هعنّا

ہل

3388

َ ہی ك ْ
ضمیك ٓ ٣سمّء لّ يير رنکھن
َ ہی ك
ضمیك ٓ ٣سمّ لّ يير رنکھن

َ ہی ك
ُّ طلر ًْس اُ٠اؾ ارھر رنکھن

ٝن مل طّن رعلت دمحم کَ اُ٠ش

دمحم ٢تٌ خللي

َ ہ یك
گ ٣رنکھن

ہَ ھ ی ٠و ی ٠ت مق اوش علالف میك ہ ٧خّه

َ ہی ك
دمحم لّ خللي خ٠ھر رنکھن

دمحم کٍ قّطمٌ رولٔ میك ارسّن و

َ ہ یك
ع٠ل کَ لعـ و گلہ ٧رنکھن

ُ٠ش نیػ رٜك مّي جیسٌ ہٌ هٗ

رَیِس

َ ہی ك
میك دمحم ٔط ٧رنکھن

ہل ٍ٠سات م ی٠ن وي رس ٓ ٣دمحم

َ ہی ك
طل شظهٟ ٙھرُ اق ٗ ظر رنکھن

گلص یّن ایمّن میك ٓ٣ہّن رٜك کٍ

وَ لّ ىحر

َ ہی ك
ت ير رنکھن

ٝن رعلت کَ اع٠ا دمحم لّ خللي

َ ہی ك
َ مگ ٣رنکھن
ٞہیك رُکي شکن

بز

3383

و یّ َ١کل اع٠ا کٍ ہستٌ ػہّه سَ

َ ہی ك
علٍ لّ ٝن سی٣ ٧ی ٧رنکھن

ضمّه کَ ہ٩اشوه ىخق ًعکلله میك

َ ہیك
ٝن ٔو کٍ ػ یّّٔ سی ٧رنکھن

ہ٩اشوه يرٕصله  ِ ٍ٠ُّ َ١قّ

َ ہی ك
رعّىه میك أسّ آ ٣رنکھن

ٝن مللٍ کَ و یًر میملن کٍ

ّ
ک
ن
َ ہی ك
ٞہّ ٍ٠میك عق و ٔط ٧ر ھن

ُ
ٝن ٔو کَ ق٠م سَ ار ٢یلش میك

َ ہیك
ضمیك سیًُ ، ٩ب ٓ ٣رنکھن

ٝن مللٍ دمحم کَ رشُّش میك

ُ
ک
ن
َ ہی ك
ػ یّّٔ ف طّ کَ رشش ر ھن

خ٠ا کٍ ػ یّرت کَ خّطر یمٍّ٠

َ ہی ك
ٝن ُّّْ طیٗ لّ گھر رنکھن

*****

3383

ضُ٠گٍ لّ يزا میك  ُُّّ َ١ہَ
ضُ٠گٍ لّ يزا میك  ُُّّ َ١ہَ
علف خ ی٠ش کَ ؽرع معلٍ کل

می٧ا خىیلب ؽرع لّ ُُّّ ہَ
ُ
روش سی ٧میك رس  َ١اٟھُّّ ہَ
ُ
می٧ا رل امکٍ حٗ میك لٹھُّّ ہَ

می٧ا خىیلب طل ہَ جنیٗ خ٠ا
س
مؤوبیق ً لمیق اوش علالف ٓ٣

ٝن سمّء ہ٠أّ لّ مُّّ ہَ

ّ
شوض اول سَ ٓ٣ہّن رٜك مّي ٚل

ہل کَ راعٌء اُ٠اعٌ آُّ ہَ

َ لع ٧و یّشق میك مّرُ لّ رن
ا مک

شب ٘عّلٍ  َ١ہمکل رکھُّّ ہَ

َ اٚلاش سَ
ہَ ٝن اقمّش طؼ خ یک

رٜق لّ آسمّه لگٌگُّّ ہَ

خّه ّ یّشوه  َ١آکَ رٚلصھٌ ٓ٣

مّرمّ ٍ٠لّ ُّخّ ْحُّّ ہَ

طلش  َ١قدَ اَ تَیَنَا کَمَ حَیَوَ َ

نَا َ َ َ َ نحَیَیَکَمَ ٚله و یُّّ ہَ

قت ٞو ت مق و ًط٧ات لّ ٓ٣ظف
ػ ی ٠خّکٍ یمّ ٍ٠ء

ٌع ٧ایمّن ٓ٣

مّه٣ٓ ٣

لہراُّ

ہَ

مّي رٜك کَ ه٣م کٍ ف طُّّ ہَ
*****
*****

3385

ضُ٠ي ُّر

ضُ٠ي ُّر

ضُ٠ي ُّر

ضُ٠ي ُّر

اِ ٓ٣ہّن الہ ُ٠اِ قّطمٌ مل طّن ضُ٠ي ُّر
ضُ٠ي ُّر

ضُ٠ي ُّر

ضُ٠ي ُّر

ضُ٠ي ُّر

خ٠ا کَ رٜق کَ راعٌ ف ظیف السّن ضُ٠ي ُّر
ضُ٠ي ُّر ضُ٠ي ُّر
ِنیل

ٓ٣ہّن الٜ٠ق ضُ٠ي ُّر

ّ
ض
کٍ ٢یلت ٚل  ،و بل کٍ امّّٔ

ٚل

ات ه ٙکٍ ٕصّغٚ ، ٙل رعّٚل کٍ ٔسّشت ٚل
َ آ ٍ٠وي ٓ٣ہّن ضُ٠ي ُّر
خ٠ا لّ ٚلش ّ یک
َ
َ اق ُّش طل ر نکھ
شّمل اہلل کَ راعٌ ْجھ
َ
لکيراه ہل ٕہیسّي ہل ٣ی٧ا و ی٠ا ہٌ ٜق ِنٹھ
رلل ٝن شاح ه ٍ٠٣ہَ ٣یً ُ٧عکّن ضُ٠ي ُّر

3388

ف
ع
ف
و
ٌع ٧کٍ بیك قرُّه ٣ی ُ٧عهٝ ٙن اِ مللٍ
ُ
ہَ شود اٚلاش ايير ق٠اء ْجي ٓ ٣ہَ لؤلؤي
ؿیلسٌ اوش اضہ ٧کٍ ہَ ٚل ہٌ خّن ضُ٠ي ُّر
ٗ ظر ه ٣رِ قلؾ ٓٚ ٣ل اٟھٌ ُّرل ٓ٣ظ خَّ١
َ
ّ
ٗ ظر ه ٣رِ ٔطٚ ٣ٓ ٧ل م ق٠ش ہٌ نبلش خَّ١
٢تٌ کَ آ ٣شظه ٙکٍ ٝن رنکھم آن ضُ٠ي ُّر

ٓ٣اَ ہ ٧ضمّ َ١سَ ہَ ٣ی٧ا روش ٓ٣ہٍّ٠
ٞہّه مُّگل وہّه ہل ٍ٠ہَ ٘غه ٙکٍ قراواٍ٠
خ٠ا کٍ ہَ ٗ ظر میك طلب ٣ی٧ا مّن ضُ٠ي ُّر

3333

ُ
٣ی ِ٧رْمق کل ٔسی ٙہَ اٚل لہٗ ػہـ سَ ہٌ
َ رُکي ه ٣مللٍ ٣ی ُ٧مّہٌ
َ شہ ی ی گ
م٠ا خلن
َ اٞہیك کہو هٞ ٣ہٌ ہ ٧آن ضُ٠ي ُّر
خً ّ یگ

دمحم کَ ع٠ر کٍ عير میك مّمـ ہل٣ٓ ٍ٠مٔ
خ٠ا ضُّري ه ِ٣ہ ٧شوض ٣ی ُ٧مّن اوش ّممٔ
٣ی ُ٧مُّّت ٝن خلفٚ ٙل ہَ ـی٧ان ضُ٠ي ُّر

َ خّٛف ّ یّ هٚ ٣ل ه ِ٣ضُّشت
ت مق میك شو صن
ہَ ٣ی ِ ٧ننن ظر وي ٌصطفٌ اوش قّطمٌ ّٓٔ٣
ُ
ّ یّٚ َ١ل غ ْٞ ٧ان ٓ ٣ف ظیف السّن ضُ٠ي ُّر

3333

َ
َ ش کھ
ًط٧ت اوش قرح ٙمیك خ٠ا ُّقٍ ْجھ
َ
ہ٩اشو مّل ُؾ رسبله سَ ٣ی٧ا گلص یّه مہک
خ٠ا ٚلشا ه٣ ِ٣ی٧ا ہ ٧اق اشمّن ضُ٠ي ُّر

َ
َ سی٧اب ه ٣ر ّ یگ
ٝن ہیك ہًسّن خّٛف کَ ىجھ
ُ
َ
طل می ُ٧خّن م یک ٣ہَ اسَ رّ یّش ه ٣ر ّ یگ
كمّلٍ م٠د ه ُّ٣ہَ ٣ی ُ٧ہ ٧آن ضُ٠ي ُّر
*****
*****

3333

مّق یّه مو خبیك  ،مّي شو ُّ ،ض٤یق  ،سیف ٓ ٣طلش ػیك
مّق یّه مو خبیك  ،مّي شو ُّ ،ض٤یق  ،سیف ٓ ٣طلش ػیك
مَ

نرال

ّ
رل ٔسیك  ،ل ً٢مّش٤یك  ،ي ّٔ٧صّلجیك

مّق یّه سیف  ٣ٓ ،ئّ٧

بز

آ ، ٣رِ ہمیك خّم ٟھر

رـق کٍ ہَ ىحر  ،قرد ہَ گھر نگھر  ،مّر ہَ ہ ٧رسیك
مّق یّه خل ، َ ٠سوف ؽرقّه لکھّ  ،خّم رِ ٟھر
رشر رل ہل ِ قّ ،

پَ ّشز

نرال

ہل ٓ ٣مً  ،رُؿ ہل مّمعیك

طرب کٍ مّن ہَ  ،رـق شصلان ہَ  ،خلؼ مّران ہَ
َ
ٓ٥م ایمّن ہَ ّ ،مش الحّن ہَ  ،ظمع ہَ مؤوبیك

3330

نل رک

مّي ٓ٣ہّن رٜك ْخ ٣ٓ ٙہَ مکیك  ،مّلؾ
َ
ّ
ضُ٠يء مّل قیك  ،اضہ ٠ال٥اہٜ٠ك  ،مّي ه٣سٌ ٔسیك

َْ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ي ْ ْ ْ ْ ْقذْ ْ ْ ْ ْ ْب ْرا ،
خ ْیر ْ ْ ْ ْه ْ
مّ ہیسّي ہْ ، ُ٠
ُ ْ َ َ ْ ُ ُْ
َّ َ
ُْ
ذا ْ ْ ْ،
الٌ ْ
قْْْ ْ
ذرْ ْ ْ ْ ْا ْف ِْ
ذا ْ ْْ ْ ْ ْ ْ،ب ْ
ک ْ ْ ْ ْ ْ ْكلْ ْ ْ ْ ِع ْ
ه ْہ ِْل ِ

رٜك

مہر ٚلش خ٠ا
ٚلو یّن  ٙقیك

ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ
َ َْ ُ ْ َ َ َ
خ ْطاْ
ف ْ ْ ْ ْ ْكلْ ْ ْ ْ ِْغ ْطا ْْ ْ ْ ْ ،غا ِْف ِرْ ْ ْکل ْ ْ ْ ْ
زھ ِب ْ ْ ْ ْروْ ْ ْ ْ ْال ْع ْطاْ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ،كا ِْش ِ
َ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ
السا ِْل ِْک ْیںْ
ضل ْ ْ
خ ْی ْر ْ ْهيْ ْ ْ ْا ًْ ْشط ْ ْْ ْ ْ ْ،ا ْف ْ
خط ْ ْ ْْ ْ ْ،
فْ ْ ْهيْ ْ ْ ْاس ْ
ْعا ِ
ُ
لْ ًست ٞػہّه  ،شمؾ ملسٌ ضُّه  ٗ ،ظؽ شنگیك ّ یّه
رل و یّل

رؿناں

 ،و یـ م٠شي َؿناں  ،قلٗ شود اَمیك

ٔو سَ اہـ قلؾ مّر ہَ هٗ ملؾ خّمـ ؽرع ُؾ
ٓ ٣میك ؿیلاه ُلؾ ْ ،حر میك ہ ٧سمؾ  ،ہٌ ٧کّه کَ مکیك
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راعٌ رٜق طؼ ،

ََْ ْ
َْ َ ُ َ ََ ْ ُْ ُ
ْافضل ْ ْ ْْها ْ ْ ْخلق ْ ْ ْ ًْور ْ ْ ْ ْرَةِّْ ْ ْ ْالفل ْ
ق

شو َ١رْمق ہَ ىؼ ٛف سَ اِ مو خبیك
ہَ ع٠و کل قلؼ  ،
خلليء طمش ہل ٌ ،ظحػ ٚلش ہل  ،رـق میك طلش ہل
ُ
شود مغملش ہل  ،رؿف لّىلش ہل  ،شذ ہَ ٚلِػ رسیك
ٔو کٍ م یّ میك ّ یّ ٚ ،للله اِ شہنمّ ! ہَ ٚل ق٠سٌ ظ یّ
ٙقس عّلف ق٠ا ْجي ٝن ہل ُّش ہّ اِ ملنمّن رٜك

اِ

ؾكسنز ش َشن

ذ٣ذ رٜك کَ يير  ،مّي رٜك ُّق ٓ٣

مع٠ن لعـ و ضش  ،ننیع طلر ٓ ، ٣خللي ء مہر رٜك
ٚلل ض٢ی ّ ٙیّ اُکٍ ہ ٧خّ ْحّ  ،ف ظر ؽرقّه لگّ
َ خّْحّ  ،آقر ٜك  ،آقر ٜك
ُّىه ٓ ٣ي ٧ؼھکّ هٗ کہ
٭٭٭٭٭

ُ
َ ہیك ري خ ی ٠اخَّ ٗ ظر آُّ
هٗ کہن
3338

ُ
َ ہیك ري خ ی ٠اخَّ ٗ ظر آُّ
هٗ کہن
گل آح ه٣اؽٌ میك ہَ شمؾ يير آُّ
طلشو ی ٠مّ شوٓق ہلا م طلع

ٔس م طلع

َ رھ یّن طل وقٔ ىحر آُّ
م ق٠م لّ ىجھ
ُ
الععمه
طلشو ی٠

ہلل

ہَ

م یّ

خلليء

مہرو

َ ذ٣ذ ٓ ٣آُّ
یمّسَ کَ لنن

ممکق ٞہیك أسّ کل ّ ٍ٠ی٠ا ہل مکف سَ
ُ
مُّ ٠کو ملؾ کل ٍ٠قلؾ سَ ا ٓ ٣آُّ
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رشُّ میك ٟھٌ اق ّمش و یّشق لّ ٓ٤ا ہَ
کہتٌ ہَ ضمیك ٚله کو ٔو ْحر و ٓ ٣آُّ
ُ
َ ہیك طلمَ
ؼھؾ ؼھؾ کَ کبیك ُّش ق٠م ا مک
ىنشدر ٣ی٧ا لَ ه ٣طل کل ٍ٠شي گ٥ش

آُّ

ہله ىجل كمّل إٓکّ کجي اوش ٞہیك ُعـ
ؽرّٔ میك کٹھٌ ُّر ٞہیك ىجي کل گھر آُّ
اق یّل ٚل َُّ ہَ قلؾ سَ ٟھٌ ضُّري
کف آة مّ رّ یّ میك کلْ ٍ٠خ ٙوش آُّ
کیله ٟھمَ سمُّّ ٞہیك مّطلل طلسٌ سَ
م یّ ْ ح ـ ت و یّ

میك ہَ ُّضي ت ير آُّ
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َ خّه٣
ي ٣ٓ ٧سَ ٔو رٜك کَ ّ یّش ہل ِی یگ
َ رشُّ سَ ٕکـ ه ٣گلہ ٧آُّ
اظ وا َ ط
ُّ٣ی ٧ؼخٗ ٝن ہَ ٣ی ُ٧خّق ق٠م میك
ُ
رؿمن طل ٞہّه خّلٍ ٟھّ اضخ ٠اٟھر آُّ
َ ق٠م ٚلسٌ کَ خّطر
آ َ١ہیك ملؾ رسک
َ میك ہَ ٔط ٧آُّ
أسّ ٟھٌ کل ٍ٠رنکھن
اخًغ ق٠م ٚلظ ہ ٧اُؾ ہلُّ ہَ کہو ه٣
هٗ آح يرِ رل لّ ہَ اشمّن ٓ ٣آُّ
*****
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ظرت ْينْ ْاْ ْراتْ ٌْْاْ ْْبصھافْديںْ ْ ْكْسيوْ ْْےھچ
ْ

ظرتْْينْ ْاْ ْراتْ ٌْْاْ ْْبصھافْديںْ ْ ْكْسيو ْ ْےھچْ
ِْيملْ ْينْ ْجوراة ْ ْےھچْْ ،ارسارْ ْْين ْ ْاجنيو ْ ْےھچْ
ْ

اتجْ ْےھچْ ْامیافْ ْانْ،اظالـ ْ ْينْ ْ ْزيْة ْ ْےھچْ ْاپْ
افْْديںْ ْ ْ ِاْلكيوْ ْےھچْ
ديَْ ْانْ ٌْْاھتاْ ْْاكپص ْ ْْبصھ ِ
ْ

اپْ ْانْْدیسارْ ْنصےج ْ ًٌْصفة ْ ْيسْ ْھص ْْھگڑيْ
دْر ْ ْْخليلةْ ْ ْ ْاْپ ْ ْْجو ْ ْ ْْاهلل ْ ْينْ ْثزنيوْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

اپ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْاكواؿْ ٌْْاْ ْ ْْارسار ْ ْ ْانْ ْ ْ ْابوابْ ْ ْےھچْ
اپ ِْو ْ ْھص ْ ْ ِْاؾْ ْمعو ْْكصاْف ْْينْ ْجفقيو ْ ْےھچْ
ْ

اپ ْ ْين ْ ْجوخيس ْ ْْيسْ ْاهلل ْ ْين ْ ْجوخيسْ ْ ْےھچْ
اپْ ْ ْان ْ ْ ْ ِْاِاكر ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ِْاحلادْ ْ ْےنْ ْْجًميو ْ ْےھچْ
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رھربي ْ ْنيسم ْےھچْْذكاىلصُنیْھيْهيٌلتٌْاْ
افْديں ْ ًٌْْىن ْ ْاےنْ ْ ْثأْكيو ْ ْےھچْ
اھينْ ْاْ ْبصھ ِ
ْ

ٌؤٌْںیْ ْ ْپصْ ْ ْاپْ ِْو ْْظاھيْ ْ ْرےه ْ ْْابيق ْ ْظساْ
اپْ ْين ْ ْبصاكت ْينْجاريْظسا ْجمیْ ُْيوْ ْےھچْ
ْ

ظيفْْديںْپڑھےجْحلَْيسْاپْ ْان ْ ْاكؾاؼ ْجوْ
ےھچ ْ ٌْشوبة ْ ْاھٌلْ ْ ْھيْ ْ ْكصاْف ْ ْْينْ ْ ْحصثيوْ ْ ْےھچْ
*****
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َ واحٗ ہَ ٚل ًضح ٠افعف ہَ
ىح٠ي ْجھ
َ واحٗ ہَ ٚل ًضح ٠افعف ہَ
ىح٠ي ْجھ
د ٜہَ

٣یُّٚ ُ٧لسٌ ٚل کغبنن عّلف ہَ

ٚل مّلؾ و مللٍ ہَ ٚل ي٧وش اولٍ ہَ
ٚل رٜق لّ والٍ ہَ ٚل مّي مععف ہَ

وي

ّ
دٜ

ىحّضُ ہَ ٚل

ّ ض
ت
د ٜق فٌ ہَ

رل ہَ دحر اّمر نبنن ٣ی٧ا ضم ضم ہَ

ٚل

رط٧و

رّ یّ ہَ ٚل ُّرمّي رٜك ہَ

ٚل

ي٧وش

مّ
ٚل مّي ک٣م ہَ

اه٣م ہَ
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 َ١مؾ ٚل قرسنن ہَ ٚل ّ یؾ ي٧سنن ہَ
اہلل کٍ طّغ ٙمیك ٌع٧وـ ٚل ہ ٧رم ہَ
رّ یّ میك ٟھٌ شاح ٙہَ عقتٌ میك ٟھٌ شاح ٙہَ
زع٧ت کَ ّ یّ طلاه کل ٝن کجي ہف ٝن کجي عف ہَ

رم ٣ی٧ا

ٟھروٕگّ میك ٚلضیػ ه٣وٕگّ میك

اِ مّي ضمّه حٗ ُؾ ٝن رم میك می٧ا رم ہَ

خّہّ ہَ طل کجي ٚل  َ١شب  َ١وہٌ خّہّ ہَ
ْ
ج
ى
ؿ
ی
ی
ھ
َ خ٠ا طلع ہَ گٚ ٣ل طلع و ّزل ہَ
گ

3333

ُ عٌ ٣ی ُ٧طّغ ٙہَ خ٠ه٣ ٙی ُ٧رولٔ ہَ
ہف مّل سَ اوش خّه سَ خ٠ه ٙطل هٜ٣ك کف ہَ

ہف ْخٙ

مک ی٠ش ٚل ہف وصػ ملنمّه ٚل

ؿقّا ٚل نگبنن ہَ رعلت طل ٝن خّٛف ہَ

ػ ی ٠اضلٍ ہله میك معیلر

ٚل می٧ا ہَ

اخًغ ٣ی ُ٧طل کجي ٘ؾرٙػ ه ِ٣کف ہَ
٭٭٭٭٭

3330

يٝ ٧ن رس کَ مّٝنء ُ٠ش الہ ُ٠ہل خّ٢بگّ
ُ
يٝ ٧ن رس کَ مّٝنء ُ٠ش الہ ُ٠ہل خّ٢بگّ
َ
ُّرمّي ہف ٙوؾمش وي گ٠ا ہل خّ٢بگّ
گ ٣ہمّشِ ٕہر میك ٔطٙ٧ػ َ٤یك ُ٠ش رٜك
لصّنء

ملش

و ملنمّه ٟھر ّ یّ ہل خّ٢بگّ

ظم
ی
ک
٢
گٍ امّمٌ یغ کٍ حٗ رم ُ٠م
ٓ٣ف
ٝن اُ٠ھی٧ا کفر لّ رم میك

حٗ  ٙقّب سی٧

َصوا

ُ
النبگّ علٍ

ہل خّ٢بگّ
لّ مّہ٧و

ًَش ػہ ٙمیك خلليء ٚلش خ٠ا ہل خّ٢بگّ

ٓ٣ہّن رٜك

مّي رٜك

3333

ہَ ِقبنن ٚلد لّ حٗ ٣ی ُ٧رعلت ٓ ٣و یـ
طلر خ٠ا وستٌ لّ ٣یُّ ُ٧خ٠ا ہل

خّ٢بگّ

٣ی٧وُء اہـ طؼ سَ اُؾ رن اِ مؤمیله
ٙقس ٟھٌ ق ی ٠طنیػ ٙسَ شہّ ہل خّ٢بگّ
ُّّ ی ٠الہٌ سَ ٣ی٧ا اِ ُ٠ش رٜك

آب
طل

ٞہّل

آشضو

ہ٧ا

ہلگّ

ہل خّ٢بگّ

خُّ ٍ٠٠کٍ سی ٧کل حٗ ٚل ذ٤ھبگّ ُّم ٓ٣
مّہ یّب

اّ یّ

گھنبگّ

کو صطا ہل خّ٢بگّ

َ كمّل مّي رٜك ہف عق قرّْ
خّ کَ رنکھی یگ
آنکھیك شوٓق ہلّ یگٍ

رل بز

ظ یّء ہل خّ٢بگّ
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ّ ی٠گٍ وي ـی ٩ہَ رس کَ نیٗ اِ رونبل
ہل َ١ہل َ١اُؾ رن ّ ی٠ي خ٠ا ہل خّ٢بگّ
م٠د ٝن رس رم ٓ٤ھٌ خّّ یگٍ ِیش مّي رٜك
کجي ٞہیك ہلگّ ٚل ّمش يرخ یّ ہل خّ٢بگّ
میك

بزاھےپ

ُؾ ٝن ٟھمللٕگّ ىخق کٍ خّل کل

ہّٟي میك رس رم قلف للٕگّ ؿصّء ہل خّ٢بگّ

خّن کھّلٍ واؾرعوں  َ١رط ٧کَ م٢کلش سَ
اُؾ رن وي ٟھٌ طل ہلُّ ہل٢بگّ ہل خّ٢بگّ

ضار ٙومُ سَ خلبگّ طل ٚلکـ لّ طرٚؼ
ہل َ١ہل َ١مّلؾ شاي شصّء ہل خّ٢بگّ

3333

قک ٣م٠د مّي رٜك میك طل هٕ٣گّ ي ٧کل ظف
ُ
میك ىخٗ اٌکّ وي می٧ا آو یّ ہل خّ٢بگّ
َ ہیك امکل ُعّرت میمی ٙہَ اٌکّ ُّم
کہن
ُ
ملش ؼھـ ي٣ ٣ٓ ٧ی ِ٧اص ه ٣شيا ہل خّ٢بگّ
ہَ ٣ی٧ا مم٠ود اِ اكم ٠ىجٌ اٜق ىجٌ
ُ
طل طلٗ اظ سَ هٕ٣گّ ٚل  ،ف طّء ہل خّ٢بگّ
*****
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رسدار ِ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ ْرساكر ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ ْ
ْ

رسدار ِ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ ْرساك ْر ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْےھچ
ْ

درابر ِْ ْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدرابرْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

اخعاف ْ ْےن ْ ْرأْفةْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ًٍِْة ْ ْ ْاےنْ ْ ْ ْيضْة ْ ْ ْان
بصاكتْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْدكىةْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْدااتر ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

كسظية ْ ْ ْ ْ ْْظيادةْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْْخوكية ْ ْ ْ ْ ْ ْظياظة ْ ْ ْْانْ
ليبْ ْ ْ ْينْ ْ ْْرایظة ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْرسدار ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْْےھچْ
ْ

ھْس ْ ْْظْس ْْےن ْمیَ ْْاُسرْ ْْديوةْ ْانْ ْْمچَْْاُسرْ
جاریة ْ ْ ْ ْْزٌَْ ْ ْ ْ ْْاُسر ْ ْ ْ ْ ْْاُہار ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْْےھچْ
ْ

ٌؤٌَْ ْ ْياىًِْ ْ ْ ْ ٌْا
امیاف ْ ْان ْ ْ ْياىًْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْٖصْ ْ ْ ْ ِ

خميؽْ ْ ْاندـْ ْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْ ْاكصارْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ٖ صْ ْ ْ ِ
ْ

ھص ٌْْرصٌْا ٌْْؼہورْةْْ ،ھصْْكيبٌْْاٌْْعمورةْ
ھصْ ْْدكرْ ٌْْا ٌْْشکورة ْ ْْْ ْ،اربار ْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْْےھچْ
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اْ ْ ْظرتْ ْين ْ ْراجوْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْظورج ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ِؾفاجوْ ْ ٌْا

مچاك ْ ْ ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ْ ْذكاجوْ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْاِوار ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

ؼافْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْؤیس ْ ْ ْ ْ ْان
ْاـ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْمه ِ
مه ِ

ابكمناْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْارسار ِ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

ٌيالدْ ْين ْفصخة ْ ٌْاْ ْ ْپْصْ ْ ْىمفْ ْ ْھي ْ ٌْسخة ْ ٌْا
ال ْای ْ ْمهںیْ ْ ْرسٌة ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْ ْاػًار ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

ايساء ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ٌِٹاكاْ ْ ْ ٌْاْْ ْ ،كسرة ْ ْھيْ ْبخاكا ْ ْ ْ ٌْا

رسٌةْ ْ ْھيْ ْ ْ ْجباكا ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْاِؿارْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

اترخيي ْ ْ ْ ْاؾوىوْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْخوكة ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْفؿوىوْ ْ ْ ٌْا
ليْبْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْرظوىوْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْاظفارْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

جفصْحيْ ْ ْ ْ ْ ْمیاين ْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ْىشات ْ ْ ْ ْاٌاين ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْينْ
پصْ ْ ْ ْ ْىمف ْ ْ ْ ٌْغاينْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْلگضارْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ

*****
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ظاىگصْٔ ْ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْْبؼارة ْ ْ ْ ْ ْ ْْاكي
ظاىگصْٔ ْ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْْبؼارة ْ ْ ْ ْ ْ ْْاكيْ ْ ٌؤٌَْ ْان ْ ْ ْْھگص ْ ٌْْا ْ ْْدھوـ ٌْْچايئْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ

ن
ن
فيف ْ ْ ًٌْوًْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ ْ همٌلںْ ْ ْ ْ ْ ِاىہي ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ
ْ

ْ

اُھكوںْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْاتراْ ْ ْْامحسْ ْ ْانْ ْْپياراْ ْ دايعْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْھٌلرا ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاكا ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْھٌلراْ
ن
ْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ِ
ْ

اُھكوں ْينْھٹْڈکْظيفْاهلسیْانْ ْ كارثْْھچوْْخلا ْْظيفْاهلسیْ ْْانْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ
ْ

چہصۓْ ْْبصھاف ٌْْاْ ْْلاھصْْاْ ْْمچهےْ ْ روػبو ْ ْْاھينْ ْ ْْياىً ْ ْ ٌْْا ْ ٌْْہهےْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ
ْ

بصاكتْ ْْظب ْ ْ ْےن ْ ْ ْْدیوا ْ ْْپسھاراْ ْ درجات ْ ْْظبْ ْےنْ ْ ْْدیوا ْ ْْپسھاراْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ
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پيؼاين ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْ ْْامحسْ ْ ْ ِْْوْ ْ ْْجيؤْ ْ پيؼاينْ ْ ٌْْاْ ْ ْْخيسرْ ْ ْ ْ ِْْو ْ ْ ْْجيؤْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ
ْ

فإٌ ْ ْْزھصاءْ ْين ْْػفلةْ ْ ْْاْ ْْدیھكوْ ْ ٌوىلْ ْْخعَ ْ ِْْو ْ ْْخمل ْ ْ ْْاْ ْْدیھكوْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ
ْ

ھاـھت ٌْْا ْْدیھكوْ ْْخعيينْ ْ ْْا ْْبہجةْ ْ ھاـھت ْ ٌْْاْ ْْدیھكو ْْخعيينْ ْْاْ ْْكوتْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ
ْ

رسْےنْھجاككيٌْںیْجسسٖؤْديئْدؤںْ ْ اھْا ْْكسـ ْينٌْْںیْْحصبةْ ْےن ْْىيئ ْْىؤںْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسالْ
ِ
ْ

راک ْْےن ْمسصنْ ْْبْاكي ْ ْےل ْ ٌْصميْ ْ ٌِْيےس ْْػفاء ْےنت ْْاھْاْ ْيسْ ْْھصْ ْْدـْ
ن
انئبْ ْ ْ ْ ْْليب ْ ْ ْ ْ ْْاھال ْ ْ ْ ْ ْْكهسال
ِ
٭٭٭٭٭
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ْظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھياؤْ
ْ

ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ
دھيزیْ ْچوي ْےن ٌْْؤٌْنیْ ْْاےنه ْْيصضْْهتاين ْنصساْےن ْ ْاْؤْ

كسظيو ْ ْھج ْ ْين ْْػاںٌْْاْ ْْنصے ْےھچ ْْكسيس ْْحلَ ٌْْاْ ْجمصاؤْ

لييبْ ْْخرضةْ ْ ْيسْ ْاْایْ ْےھچ ْ ْْاےنه ْ ْ ْخمؿوصْ ْاْےجْ ْ ْحتفخْٕؤْ
ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ
ْ

يْسْ ْ ْ ْ ْاىوالدة ْ ْ ْحصخيبْ ْ ْ ْنصساْ ْ ْ ْاْای ْ ْ ْْھتا ْ ْ ْ ْاےنه ْ ْ ْفصػخْٕؤْ
ظايةْ ْھتيْ ِْؿفْاىْيو ْينْ ْھيْجو ْھج ٌْْاْْظْْايئ ْْكسيسُْْساؤْ

جاريْ ْْھتيا ْ ْْاھوا ْ ْ ٌْوىودْ ْ ْيسْ ْ ْديوة ْ ْ ٌْاْ ْ ْْجْايتْ ْ ْچؼٌلؤْ

اھْا ْ ْْكظييةْ ْيسْْاهللْ ْ ْظْْے ْ ْےھچ ْ ٌْْؤٌْنی ْ ْبْساؤ ْ ْ ْين ْْدياؤْ
ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ

3353

ْ

ِؼؤمناْ ْ ْھجْ ْ ْ ْينْ ْ ْلاھصْ ْ ْھيْ ْ ْْنيسم ْ ْ ْثأْئيسْ ْ ْاْيپْ ْ ْىلٍْٕؤْ
نوسصي ْ ْ ْاْب ْ ْْپالكي ْ ْْپالكي ْ ْھج ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْظْوارا ْ ْ ْ ْْاُگواؤْ
ليًة ْ ٌْْ ِْْریةْ ْ ْ ْاكپص ْ ْ ْْاھْاْ ْ ْْابُسھاْ ْ ْ ْ ْفقائو ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْهسصاؤْ
فاٌي ْ ْْلصزْ ْ ْان ْ ْْرويبْ ْ ْھبصیالْ ْ ْھج ْ ْ ْ ْےن ْ ْْهپْاایْ ْ ْْنرپاؤْ

ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ
ْ

يملِْ ْ ْىسْينْ ْ ْانْ ْْارسار ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْنيئ ْ ْظوّپاْ ْ ْےھچ ْ ْاےنه ْْرضإُْؤْ

يؿٍةْ ْ ْينْ ْْروػبوْ ْ ْْهمهےْ ْْاھوا ْ ْ ْْاےنه ْ ْ ْْاكًھاای ْ ْْدكػاالؤْ

جوھصْ ْْگوایْ ْھك ْْجوھصْ ْيسِْالك ْْايىلْےھچ ْْبيوے ْ ْان ْْرحبةْؤْ
ا ْ ْےھچ ْ ْدمحمْ ْای ْ ْھكْ ْےھچ ْ ْْلاھص ْ ْْامي ْْجو ْ ْذراْ ْ ْنويئْ ْفصؽ ْ ْبخاؤْ
ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ
ْ
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ْ

لييب ْ ْ ْْكرصْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْاْابدْ ْ ْ ْنصساْ ْ ْ ْْگشراْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْػْٕ ْ ْانْ ْ ْْداراؤْ
ربْ ْ ْينْ ْْيبادة ْ ْ ٌْاْ ْ ِْالكْ ْ ْظاىوْ ْ ْ ْظيْهڑسْ ْ ْ ْْدیساْ ْْجسسْٔؤْ

جسسة ْ ْ ْانْ ْ ْ ْاْاثرسْ ْ ْيس ْ ْ ْكجْٕ ْ ْ ْپصْ ْْظوانْ ْْجيوا ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْثِياكؤْ

ديوة ْ ْان ْ ْجمس ْ ٌْاْ ْْگوای ْْهپْاای ْ ْ ْنيئ ْْنيئْْجواھص ْ ْانْ ْْھگْاؤْ
ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ
ابمسْ

ظيعْ ْيسْھج ْ ْان ْ ْھعخاْ ْرےهْ ْےھچ ْ ْ ْدامئ ْ ْھسایةْ ْ ْان ْْچواكؤْ

اھين ْ ْ ِْظلایةْ ْيس ْرسْْظزبْ ْ ْرےه ْےھچْ ْخق ْان ْ ْمچَْ ْانْ ْ ْنياراؤْ
ظيماين ْْظایٕ ْ ٌْاْ ْ ْاْراـْ ْ ْيسْ ْْرٔ ْ ْےھچْ ْ ْاْ ْديوة ْ ْ ْانْ ْ ْابػْساؤْ

اھينْجْ ْْجأ ْ ْ ْيسْ ٌْْؤٌَْ ْ ْانْ ْْكاهللْ ْ ْپارْ ْ ْظساْ ْ ْےھچْ ْ ْبریاؤْ
ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ
ْ
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ْ

مچهے ْ ْےھچْ ْ ْاھْا ْ ْ ْاِوار ْ ْ ْْىيئ ْ ْ ْےنْ ْ ْْظاتْ ْ ْْگگَ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْاتراؤْ

جَْ ْ ِْاِط ْْاھْوْ ْانـْ ْْىيئْ ْےن ْْھپریےْ ْےھچ ْْجعبيح ْ ْانْ ْْداانؤْ
ِْ
هچصاْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْاھْاْ ْ ْْجوْ ْ ْْدیھكايئ ْ ْ ْْپْجنتْ ْ ْْپاؾْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْهچصاؤْ

خقْ ْےھچْ ْجوْْهكےیئْ ِْلكے ْهیاںْيس ْيارشيْ ِْور ْان ْػًيْٕؤْ

ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ
ْ

ػاف ْ ْ ْْاٌايْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْكرظوْ ْ ْْحمْ ْ ْْاےْ ْ ٌْْوىل ْ ْ ْجتيْػي ْ ْفصٌاؤْ
ِ
ٌيالدمْ ْْجرشیف ْانٌْْوثيوْ ْےنْ ْْكرظو ْْحيم ْْاےْ ٌْوىل ْىٹاؤْ
كرظوْ ْےنْْكرظوْْھگصْْھگص ٌْاچانےھٌْؤٌْنیٌْيالدمْچوابؤْ

ػریيں ْ ْاْ ٌْوىل ْ ْينْ ْ ٌْسح ْ ٌْْا ْ ْدامئْ ْ ْ ْپڑٖےجْ ْ ْ ْكصاْينْ ْ ْپاراؤْ

ظاىگصق ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبصھافْديں ْ ْ ْين ْ ْ ْھجوےمْ ْ ْرويش ْ ٌْا ْ ْھيْاؤْ
جميط ٌْاْ ْجرشیف ْالای ْےھچ ٌْوىلْاُْھكوںْانْظالگْفصشْْچبھاؤْ
*****ْ

3358

سمّ سَ ٞہّ ٚل ملؾ ٜق کَ آُّ
سمّ سَ ٞہّه ٚل ملؾ ٜق کَ آُّ
ٚل

نل رک

امّه ٙکٍ ي٧لّش سَ

سمّء

ؼلَ

میك لمؾ ٜق کَ آُّ

ٝن ٌع ٧ہ ُ٠لّ

نَلرک

ٜق کَ آُّ

٣ی ِ٧اير سَ اوش ٣ی ِ٧قبض سَ

ٝن عّلف رٜك لّ قلؾ ٜق کَ آُّ

وي ق٠سٌ ظمق میك ہ ٧اق گـ میك ٣ی٧ا

ٔسبنن ٚل شود مہؾ ٜق کَ آُّ

اِ م ؼہر

ُّشُ ٣ی٧ا ٚلش اٚلش

وي ًْس الظجٌ میك كمؾ ٜق کَ آُّ

مًُؾ لّ لسک ٣ہ ٧اق رم میك ٣ی٧ا

ؼرذا

طل ؽرع میك ٚلش ہَ وي اِ یمٍّ٠

ِیسّ ٍ٠میك ٔو کٍ ؼھلؾ ٜق کَ آُّ

*****

کٍ صوم ٓ ٣کمؾ ٜق کَ آُّ

3353

سمُّّ ٚل می ِ٧رل میك
سمُّّ ٚل می ِ٧رل میك

رکھُّّ ٚل می ِ٧رل میك

لٹھُّّ ٚل می ِ٧رل میك

حٗ آُّ ٚل می ِ٧رل میك

خ٠ا کٍ هٗ خ٠ا ٍ٠میك

سمّ ٍ٠میك

ٝن اشضٌ ٝن

٣ی٧ا ٍُّ٠

ٗ ظر آُّ می ِ٧رل میك

اضل سَ ٣ی٧ا و ی٠ا ہله

ہَ مللٍ ٚل میك ّ ی٠ي ہله
ُ
آ ٣آُّ می ِ٧رل میك

سَ

سَ

ٝن کل ٍ٠خّه

ٚل

اِ

٣یِ٧

خىیلب ٓ٥راٍ٠

ٚلشا ٍ٠عّلف

َ
ظ یّء سَ طل ہَ الہٍّ٠

ہ ٧اُؾ مّه میك ہَ ُک یٍّ٠
ٗ ظر ْجي

مّ ٝن ق٠مٍّ٠

٣ی ِ٧نلک

معّلف

ُ
آ ٣آُّ می ِ٧رل میك

ہَ

ق٠نبله ٝن ٍَُّ٠

ٔط ٧آُّ می ِ٧رل میك

3353

ًسیفر

دحّب
ٝن

م ؼہر

مّ٠بن

ہَ

ػ یّّٔ لّ مفر ٚل ہَ

٣ی٧ا

ٚلاشٍ٠

ٗ ظر آُّ می ِ٧رل میك

ہّْمنن

مّ

مّ

ٚل

ہَ رولٔ

قّطمنن

ٚلِػ ٍُّ٠

ُگ ٣آُّ می ِ٧رل میك

ظمق لّ

ٚل نگہ یّه ہَ

ہ٧ا ْجي سَ ٝن ٔص یّه ہَ

ٗ ظر

ہ٧

اُؾ

شوخٍّ٠

ىحر آُّ می ِ٧رل میك

دمحم

مّي

مل طّه

ہَ

ن َ َلک سی٧ت ٝن أسّه ہَ

نیػ الٜ٠ق لّ ٍُّ٠

آُّ می ِ٧رل میك

٣ی٧ا

ٝن

اِ

يير

یمّ ٍ٠کٍ ص٠ا ہَ ٚله
ٚل

وال ٠قبض لّ

ہ ٧اُؾ آه ٔس ُ٠ا ہَ ٚله
َ
آ ٣آُّ می ِ٧رل میك

ٍُّ٠
*****

3355

ْظورتْ ٌْاْ ْ ْاْكمْ ْػادمْ ْينٌْومس
ظورتْ ٌْاْ ْ ْاْكمْ ْػادمْ ْينٌْومسْ

ْ

ػادمْ ْےھچ ْ ْاخفادْ ْاظباطْ ْينْ ْھجْ

ْ

يم ْ ْھسیْ ٌْاْ ْ
ػادمْ ٌْبارؾْ ْان ْ ٌْ ِ ْ
ىہص ْ ِْعمیْ ْ ْيس ْ ْابغ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ِدىهغْ ْ
ِْ
ھص ْ ْ ِْاؾْ ْدسصْ ْےنْھصْ ْ ْ ِْاؾ ْ ْلكي ْ ْانْ ْ
يمصٌْرسة ْيس ْهمهےْ ْےھچ ْ ْھص ْلگْ ْ
ِ
ػادمْ ٌْاْ ٌْہٌلفْ ْ ْھضاركْ ْ ِْوْ ْنيسكْ

ْ

ٌوىلْ ْ ْےنْ ْ ْ ْھتايئْ ْ ْ ْػادم ْ ٌْبارؾْ ْ

ھصْ ْايم ْےھچ ْھت ْيس ْ ْػادْ ْےنْرْصْـْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

بصھافْديںْ ْانْ ْ ْامسءْ ْ ْان ْ ْ ْےھچْ ْ ْاجنًْ
ھپڑاك ْ ْاْ ْ ْرويشْ ْين ْ ْبہجةْ ْانْ ْپصمچْ
كرےسْ ْ ْےھچْ ْ ْاھٌل ْ ْ ْفيـْ ْ ْان ْ ْ ْػبمنْ
زغص ْ ٌْا ْ ْ ْىمفْ ْ ْھبصا ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْثْبْعًْْ
بْيبْوْ ْ ْانْ ٌْسح ْ ْكْ ْ ْسْاءْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْحصُػًْ
ظورتْ ْان ْىوگوْ ْھي ْےھچ ْرریٌْلسـْ
اْكےْ ْ ْ ٌْرسات ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ٌْشو ْ ْ ْ ْ ْپيہًْ

3358

ےھچ ْ ْ ْ ْھي ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْابسايع ْ ْ ْدايعْ ْ
ْ

نًبة ْ ْےھچ ْ ْچوٌےئیْ ْ ْاھْاْ ْمیںیْ ْےنْ ْ
نًبةْ ْ ْ ْ ْخلييقْ ْ ْجاكاْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْرالصْ ْ
ابسايع ْ ِْوراين ْ ْلاىى ْ ْےن ْدیهھيْ ْ
الھكو ْےھچ ْاخعاف ْ ْػکص ْ ٌْا ْ ْکصےئيْ
بصھافْ ْديں ْ ْ ْينْ ْ ْےھچ ْ ْ ْاے ْ ْ ْمیاينْ

ْ
ْ
ْ

ْ
ْ

ْ

انئب ْ ْ ْ ْ ْانصـْ
ليْب ْ ْ ْ ْ ْاٌاـْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ ْ
جارمْ ْےھچ ْ ْ ْاھْا ْ ْ ْفيـ ْ ْ ْان ْ ْزٌضـْ
اجي ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْبطْ ْ ْ ْ ٌْيلاتْ ْ ْ ْ ْييٍملْ
خریةْزدق ْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْ ْظالگْ ْ ْ ٌْْجًْ
جويتْ ْھكاؿْ ْين ْ ْجوْ ْ ْھبيْ ْ ْےھچ ْ ْ ْمكْ
ِوصةْ ْ ْ ْ ْرخيٍةْ ْ ْ ْ ْ ْ ِانعریْ ْ ْ ْ ْايوً ْ

*****

3383

ظيفْْاهلسم ْان ْْالؿ ْْےھچْ

ظيفْْاهلسم ْان ْْالؿْ ْےھچْ ْ

ْ

ایكوت ْ ْكسيسْ ْ ْىًو ْ ْ ْےھچْ

ھجْ ْػأ ْ ْانْ ْ ْھص ْاْں ْ ٌْْ ٍِْسْ

ْ

ٌؿمىف ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْاْؿ ْ ْ ْےھچْ

ْ

يسْ ْخعَ ْْےن ْجٌلؿ ْےھچْ

ھوهبو ْ ْ ْليْبْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْھي ْ

ْ

ےھچْ ْ ْ ْ ْبرشْ ْ ْ ْْپَْ ْ ْ ٌْْييكْ

ْ

متشاؿْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْ ٌِشاؿ ْ ْ ْ ْےھچْ
ظليْ ْ ْظریْ ْ ْرؿاؿ ْ ْےھچْ

اْكيْ ْ ٌْيمْ ْچوٌںیْكسـ ْ

ْ

ےن ْْاھْاْْھج ْ ْرسٌاؿ ْ ْےھچْ

اھْاْ ْ ْ ْْگال ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْكْصط ْ ٌْْاْ

ْ

ِفوس ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْلْؿْ ْ ْ ْ ْےھچْ

پْجنت ْ ْ ْليْبْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْھيْ

ْ

ٌْوٗص ْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْجالؿ ْ ْ ْ ْےھچْ

بصھاف ْ ْديں ْ ْابيـْ ْجعب ْ

ْ

ػهص ْ ْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْ ْْبويلْ ْ ْ ْرھياْ ْ

ْ

اْيخاـْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْر ٍِػاؿْ ْ ْ ْ ْ ْےھچْ

ػهص ْ ْھي ْ ْھنْ ْ ْھتيئ ْ ْظهے ْ

ْ

جويت ْ ْےنبْ ْْگص ْ ْھكاؿ ْ ْےھچْ

ِوً ْ ْ ْمیاين ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْظين ْ
ِ

ْ

بْيبْو ْ ْان ْ ْهچصْٔ ْ ْالؿْ ْےھچْ

فاٌيْ ْ ْ ْیوظفْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْْكس ْ

ظالگْْان ْ ْ ِْاؾْ ْ ِْاؾ ْ ْابؿْ ْےھچْ

*****

3383

مّن ٣ی ُ٧واي واي طلب ّ یّشُ لگٍ
مّن ٣ی ُ٧واي واي طلب ّ یّشُ لگٍ
َ
وصع ٢تٌ زھٗ خ ُ٠طرض ّ یّشُ لگٍ

َ مف ٙملٍ اِ و یّه
رـق کٍ رولٔ ْجھ
ُّىه ٝن آکَ ٣ی ِ٧طلش  َ١خّشُ لگٍ

مّي رٜك ْچظش ٣یٞ ُ٧ہر سٌ خّشُ لگٍ
خ
اوش لیمٌ ٣ی ُ٧کلي سٌ ٟھّشُ لگٍ

رُکي ٣ی٧ا قبض ٚله کہ یّ ہَ خّٛف لّ رل
َ گلُّ م یّشُ لگٍ
شمؾ کٍ آقٔ ىجھ

3383

ُ
َ ہیك ہف اسَ
طل کو ہیك خّم٣ ٠ی ِ٧رنکھن
واه کٍ ٚل خّ َ١خ٠ا ُّه ٚل طلاشُ لگٍ

ٓ٣ہّن رٜك مّي کَ وصػ سَ قّغ ٧ہیك ہف
کیله کو ٝن ُّه

و ْطلقا

ع قـ ہمّشُ لگٍ

اہـ معّشـ کَ ّبیك گل

سٌ لگٍ ُّت ٝن

اوش رل و یک ٣کَ ّبیك ٢یغ رو رھّشُ لگٍ
اہـ وَ طلع ہلۓ ٓق کَ ٣ی ِ٧هٗ ىخق
لخق گلاشا لگّ
خ٠ه ٙعّلٍ

وـظ

گلاشُ

لگٍ

میك ہل ُؾر ُ٣ٓ٢ا می٧ا

هٗ سَ ّ یّشُ ّ یّ ىجھکل ت مہّشُ لگٍ

3380

َ ق٠و یّه
َ لگ
ػ ی ٠کٍ ىحلس کل رُکي کہن
ٝن ٟھٌ ٚل ؿی ٙکٍ اُؾ ہ یگٍ م یّشُ لگٍ
اِ می ِ٧ي٧راش ہل طمل  ٙقّ آُگٍ
َ ٣ی ِ٧قبض سَ خلؼ ٝن مّشُ لگٍ
ُلن
خّل طل ہَ اُکٍ ّم خّل ات ه ٙکٍ ٟھٌ
مّن طل ہَ اُکٍ ّم طؼ کٍ نبلاشُ لگٍ

نیػ رٜك آقّ  َ١حٗ ٛف کل ه ّس َب
َ
ت کنن
ْ
ّْ ٚل ہ ُ٧رٜق کٍ ُّشُ روُّشُ لگٍ

هٟ ٍ٠٣ھٌ رعلت رعّ حٗ ت مہیك شّبن ٝن ٟھّ

خل ٠ه ّس َب
ت ہل کیله رٓ ٣اِ ُّشُ لگٍ
ْ

3383

ػ ی ٠علٍ ہَ ٣ی٧ا خّرم ؿیٙ
ُ
امکل ٚل ؽٌ سَ ٣ی ُ٧خّن ّ یّشُ لگٍ
طلٗ

*****

3388

مّي نیػ الہ ُ٠کَ ّ یّشِ
مّي نیػ الہ ُ٠کَ ّ یّشِ

َ واشِ
ْجي ٝن اٙقس کل ہمن

يُّ ٧ح حٗ سَ مللٍ ہلا ٚل

خّگَ

ہیك ْخ ٙہمّشِ

٣ی ّ ُ٧یّء میك اہـ ق٠ظ َ١

م٠د

کَ

ملٍ٠

ّ یّشِ

٣ی ُ٧خبیك کٍ ق٠سٌ ظ یّ سَ

َ
كم ک

سمّ

کَ

٣ی ُ٧م٠ر کَ خّطر خ٠ا َ١

ق٠سٌ

ملؾ

و یّشِ
ُ
اُّشِ

کَ

م یّشِ

ٚل  َ١قلؾ ٓ٣

گّصِ

وستٌ

ہمّشُ

ُّش

اعًم امًم اوش

لگّرِ
ایمّن کل

َ ٣ی ِ٧آ َ١طل اع٠اء
مّ من

ُّؿ

ق٠ظ

کل

َ
َ ىحر ٟھ
ُّؿ میك ن ی طّه کَ جنن

شغٗ سَ وي هٗ ہّشِ
ُ
ذ ٤سَ وي هٗ کل ا کھّصِ

مللٍ دمحم کَ ص٠قَ سَ ہف ٚل

ّ یّشِ

ػ ی٠

یمّ ٍ٠اِ

مللٍ

دمحم

ہل
شہ یّ

*****

َ
گن
ہَ

واشِ

٣یٕ ِ٧ہّشِ

3383

مّي نیػ الہ ُ٠کَ خٍّْ٠

مّي نیػ الہ ُ٠کَ خٍّ٠

٣ی ُ٧م٠د ه٣وه مق مٍّ٠

ٚل اق ٔط ٧ہَ ل یکق ي٧اي٧

ہَ ٚلش

ق٠مٍّ٠

اُ٠اعٌ ٚلش سَ ٚلش کَ م ؼہر

َ ہَ ٣یِ ُ٧یسٍّ٠
كمک

ه َ١٣ہیك ىح٠ي رس ٚلش خّطر

عّلٍ ہ ٧اق اوش راٍ٠

ْجي سَ یمُّّ ٚلش ہَ ہلُّ

طل

ٓ٥راٍ٠

ْجي مّ ٝن ُُّّ ع قـ شمّه َ١

خلف ٙکل حٗ کَ ؼھٍّ٠

ؼحز سَ ٣ی ُ٧اؼحّضُ مّه کل

ہَ ع قـ ٞ َ١ہحٍّ٠

ٚلش

ٚل

ہَ

ملؾ

شوخٍّ٠

قّلْ ٔط ٧لّ لَ ضمیك ٓ٣

آُّ

ْجي مّ ٝن ُُّّ ع قـ شمّ َ١

مّشُ ضمیك حٗ ؼھٍّ٠
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لَ لَ ًُ٤یك طلش و مًُؾ

ه َ١٣ہَ هٗ م٠د طلاٍ٠

رشُّش عّلٍ میك ق٠و یّه آ ه٣

ه َ١٣ہَ هٗ رشٍُّ٠

علٍ

دمحم

رعکّ ٞہیك ہَ ٍُّ٠

ٝن ٚلش ق٠سٌ طّہ ٧ہلا ہَ

قّلْ میك ہَ أسٍّ٠

ٚلش

ٚلش ىچؿف

٣ی٧ا

ٚلش

ع قـ لّ ًسکق

ہبکـ

٣یُ٧

ق٠مٍّ٠

صّ ٘ع لکیف کٍ خلف ٙمیك مللٍ

ٚل ہٌ ہَ معتٌ المعٍّ٠

ہت ٝکمّل کٍ ٚل ْ ٝکَ اوٓ٣

َ ٍُّ٠

ٞ

ٚل

ہل

گ یّ

َ مللٍ
ہل َ١امّم ٚل طل من

٣یُ٧

ہنیفو

ِیسٍّ٠

طیٗ کل ّمف ہَ ٓ٣رِ سَ آه٣

طلمیك

٣یُ٧

ِیسٍّ٠

نیػ رٜك مللٍ ٔطٙ٧ػ َکَ

َ ہَ ٝن طلع ّ یٍّ٠
ننن

ّ
٣ی ّ ِ٧یّن میك سی٧اضُ ل٢ت
َ زع٧
ّ یک
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م یّ طلب ًُُّ

ٚل

سوف ہَ

ه٣مٍّ٠

لّ

ٍُّ٠

آب

 ٙقّ

ٕہزارِ ٣ی ِ٧لصـ و ه٣م میك

ہ ٧اُؾ ہَ َ ٍُّ٠

َ
ہل رش ٓ ٣مًُؾ

هَ١٣

شہَ

رشٍُّ٠

مّٝن

شہَ

ٓ٥راٍ٠

طمل  ٙقّ
مللٍ

دمحم کَ اوٓ ٣ہنیفو

مللٍ دمحم ہَ روٚله ػہّه میك

مللٍ ٣ی ِ٧اِ یمٍّ٠

م٠د و ّ یّ کَ مل ٍ٠کٍ مَّ

یمٍّ٠

*****

َُّ

ہَ

ػ ی٠
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َ
َ سَ وي ذ٥إ َ١کل
مّي کَ ق٠مله ُل
َ
َ سَ وي ذ٥إ َ١کل
مّي کَ ق٠مله ُل
ُ
َ
ؼھملٍ لَ لَ کَ مًطیق اٟھّٕ َ١کل
مللٍ

و یّشق

مللٍ

و یّشق

می ِ٧ي٧لّش کَ م ق٠م ٝن سٹھٌ مّي و ْجلم
ّ
َ
ضش هٚ٣له لّ ہَ طلر قرع ْجھّٕ َ١کل
طل یّ آُکٍ ٘غه ٙکَ ُلل کَ لْ سَ
كم ٠طؼ مک ٣دمحم کَ ٓ٣اَ١

َ
ٕکل

َ ہٌ یمّم
ّ یّي ايير لّ شفنه سَ ہَ ننن
طل یّ رـق

ًطّ٧ت لّ

َ
و یّٕ َ١کل
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قّطمٌ راعٌ کَ گھر ّ یّي ہَ طم ٍ٠لّ ىحر
َ
َ لوناےن ٕکل
َ  َ١مّقنن ٟھـ ا ٢ن
و یک
اوش

فطی یّکف

فطی یّکف لّ ٘غمن ہ ٧طلش

َ
رـ ْحّ ٍ٠ہل ٍ٠قرروظ میك گّٕ َ١کل
َ قرؼ طلسٌ میك سٹ
ّ
ض
ں ٞہشٙ
ا
ک
ھٌ
ؼھم من
ر

َ َ
گی ٙحـیوًا

ُ َّ ُ ْ
ًـحـیـکن و یَّ١

َ
ٕکل

َ طلان کَ راٚل سَ ہَ يرضوف یمّم
آ ُک
َ
ّ ی ٠اہلل کَ أسّٚل میك رإ َ١کل
ُ
َ ہَ اٞہیك للگل کَ طل ىح٠و سَ
ْخ ٙكمک
َ
اُؾ اق ٙقش ق٠م ٔو لّ ٔسّٕ َ١کل
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رامق نیػ ہٟ ُ٠ھّم ٝن ُّ َ١طل للك
َ
َ
ٌکـ کَ يرر ٝن ع قلل کَ ضُّٕ َ١کل
َ ٞہیك شاي شو َ١طؼ
طّ ٘ع شاہَ طق ہل شکن
َ
ٔو کَ ّ ی ٠ہٌ ضقتف ٙمیك و یّٕ َ١کل
َ ہَ وي کف طرـ ہٌ ّ یّ ٍ٠رل
کھمکَ ِنٹھ
َ
ْمع طلشو ی ّ ٠یّّٔ طل ْجھّٕ َ١کل
ىح٠ي شٓ ُ٥طل نیط ٧ہل ٍ٠مللٍ کٍ مًم
َ
َ ٝن خّٕ َ١کل
رل کَ اشمّن می ِ٧کنن
٭٭٭٭٭
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ْػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچ
يسؿْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْزیاف ْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْْْ ،خافنْ ْ ْْاىلصاْفْ ْ ْ ْْےھچْ

ِديَْ ْ ْينْ ْ ْ ْْبصھاف ْ ْ ْےھچْ ْْْ ْ ْ،فاٌي ْ ْ ْ ْْظيمافْ ْ ْْےھچْ

ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ
ْ

ےھچْ ْْاْ ْْديوت ْ ْان ْ ْ ْْگگَْ ْْپص ْْػأْ ْْظورج ْ ْ ْينْ ٌْْشوْ
ھجيو ْےھچ ْْػفاؼْْديوتْْْ،ػأْ ْ ْےھچْ ْْھٓعخاْ ْْکْولْ

فاٌيْ ْْديوتْ ْْدسص ْ ْےھچ ْ ْْػأْ ْےھچ ْْاک ٌْْيھٹا ْ ْْھپوْ
انئبٌْْؼلكْکؼاءْھتيئْےنْْکصے ٌْْؼلكْ ْ ْےھچ ْ ْْخوْ
ػأ ْ ْ ْ ْيس ْ ْ ٌْْشٍصْ ْ ْ ْْاےن ْ ْ ْ ْ ْْظزب ْ ْ ْ ْْا ْ ْ ْْبعخاف ْ ْ ْْےھچْ

ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ

ابكا ْ ْ ْ ِْْورْ ْْاىسيَْ ْ ْ ْْجيواْ ْ ْ ْ ْ ْےنمه ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْْابكا ْ ْ ْ ٌْْالْ
ػاؿ ْ ْْدكْػاىٕ ْ ٌْْاْ ْھج ْ ْْجنً ْ ْْاىھسیْ ْ ْان ْ ْ ْےھچْ ْ ْْپالْ
ھوْبہوْ ْْػریْ ْْبرب ْ ْْكمبْْاىھسیْ ْ ْْےھچ ْ ْ ْْذمْ ْْاىًىلْ

ظيف ْْديںْ ْْلاھصْ ْانْ ْ ْھجْ ْ ِْْلؼْٕ ْْكسـ ْ ْ ْْاكپصْ ْْچالْ
ِ
ظبْ ْ ْْدياجوْ ْ ْ ْين ْ ْ ْْبصھافْْاىھسی ْ ٌْْا ْ ْ ْْػاف ْ ْ ْْےھچْ

ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ
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ےھچْ ْھي ْْداْيعْربْانْرب ْينْ ْھي ْْکصےْْبطْكاتْْےھچْ
بط ْ ِْْوصْ ْ ْ ْْاكے ْ ْ ْدمحم ْ ٌْْا ْ ْ ُْْيبْ ْ ْين ْ ْ ْْذات ْ ْ ْْےھچْ
دظتْ ْْرب ْ ٌْْوىل ْ ْْيًل ْ ْْھتاْ ْ ْْػأ ْ ْْاھْاْ ْْھات ْْےھچْ
ےھچ ْ ْْچْسرٌا ْ ْےن ْْکصےْ ْْرسػَ ْْظرتْ ْين ْْرات ْْےھچْ

رسػين ْ ْ ْيسْ ْ ْْػأ ْ ْ ْينْ ْ ْْپاک ْ ْ ْْھصْ ْ ْ ْ ْْابسافْ ْ ْ ْْےھچْ
ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ

كسسْ ْ ْان ْ ْ ْْاكُےھ ْ ْ ْْغالٌوںْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْْىاگكا ْ ْ ْْكاےطسْ
ْرصاط ْ ْ ٌْْعخلمی ْ ْ ْ ْ ْْاكپص ْ ْ ْ ْ ْْچالكاْ ْ ْ ْ ْ ْْكاےطسْ
ےن ْ ْ ْ ْ ِ

پارْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْدرایۓْ ْ ْ ْ ْْھيوىلْ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْ ْْکصاكاْ ْ ْ ْ ْ ْْكاےطسْ
ےن ْ ْ ْ ْْجنايت ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْظفيْةْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْ ْْبِيھٹاكاْ ْ ْ ْ ْ ْْكاےطسْ
ِوح ْ ْانْ ْ ْْجمی ْ ْ ْ ْْکؼيت ِْء ْ ْ ْ ٌْْجاة ْ ْ ْان ْ ْ ْْكبمافْ ْ ْْےھچ

ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ

ػأْْپص ْھج ْْجافْ ْك ْْدؿ ْيسْْؾسےق ْْكاريْْھتيئْگياْ
اھْا ْ ْ ْْاكپص ْ ْ ْْرمحخو ْ ْ ْانْ ْ ْْفيـ ْ ْْجاريْ ْ ْ ْْھتيئ ْ ْ ْْگياْ

ھجْ ْْھتياْ ْ ْْديوت ْ ْان ْْدمشَْ ْھتْ ْْھباكريْ ْْھتيئْ ْْگياْ
انرْ ْ ْْھتيئْ ْ ْْاھْوْ ْ ٌْْلسرْ ْ ْْظالگْ ْ ْْانريْ ْ ْْھتيئ ْ ْ ْْگياْ

درْبسرْ ْ ْْكٔ ْ ْ ْْھتيئ ْ ْ ْْگياْ ْْْ ْ،ےبْ ْ ْرسسْ ْ ْْظاٌاف ْ ْْےھچْ
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كرظو ْ ْْكرظو ْْػأ ْ ْين ْ ْْاْ ْْػافْ ْ ْےنْ ْ ْْػوکت ْ ْْرےهْ
كرظو ْ ْْكرظوْ ْ ْ ْْػأْ ْ ْ ْْپصْ ْ ْ ْْاهلل ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْرمحةْ ْْرےهْ

كرظوْ ْ ْْكرظو ْ ْْػاد ْ ْےن ْْرصـ ْ ْ ْےنْ ْ ْابْ ْ ْْحصة ْْرےهْ
كرظو ْ ْْكرظوْ ْْا ْ ْْػھٓؼاھي ْ ْ ْےن ْ ْ ْْاْ ْ ْ ٌِيکتْ ْْرےهْ

ا ْ ْْدياءْ ْ ْھصْ ْْایکْ ْ ْپو ْ ْ ْھص ْ ْھگڑيْ ْ ْْظبداف ْ ْ ْ ْْےھچْ
ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ

ا ْ ْْغالٌوْ ْ ْےنْ ْنھبي ْ ْْھبيْ ْ ْھنْ ْ ْكِرسجو ْ ْ ْػا ِْٔديںْ
ھاـھت ْ ْ ْْجْة ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْھٌلرسْ ْ ْ ْْبط ْ ْ ْْپڑکجو ْ ْ ْ ْْػا ِْٔديںْ

ھنْ ْْھٌلرا ْ ْيسْ ْ ْمتںی ْ ْ ْ ْھصگض ْ ْ ْچبھڑْجوْ ْ ْ ْػا ِْٔ ْْديںْ
ےن ْ ْْػفاية ْْربْ ْانْ ْ ْْاےگ ْ ْْاپْ ْ ْ ْْکصْ ْ ْْجو ْ ْْػأْديںْ

اج ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْدفْ ْ ْ ْْاىخجاءْ ْ ْ ْْاپْ ْ ْ ْيس ْ ْ ْْظيماف ْ ْ ْْےھچْ
ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ

جحْ ْےن ْْزایرة ْينْ ْْمتْا ْْىيئْ ْےن ْْھچوںْ ْْدرْ ْْپص ْ ْْکھڑسْ
ييٍوْ ْ ِْخکٍةْ ْ ْانْ ْ ْ ُْْ ِگْْٕ ْ ْ ٌْْاريْ ْ ْْكیيٹْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْجڑسْ
بيأ ْينْْرواھغ ْےھچْ ْھجْ ْانْْدؿٌْْا ْ ْھتْ ْْپوريْکصسْ
ھجْ ْين ْْھبيْْھجويلْےھچْرايلْھتْينْھجويلْےنْھبارسْ
ا ْ ْْغالٌوںْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْکصس ْ ْ ْْپوراْ ْ ْ ْ ْھج ْ ْ ْْارٌاف ْ ْ ْْےھچْ
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جيارے ْْحَْ ْيسْ ْْرسح ْْجساْ ْْھتايئ ْْجو ٌْْوىلْ ْ ْْاؤجوْ
اپْاْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْکڑپاْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْپْوراان ْ ْ ْ ْْديئْ ْ ْ ْ ْ ْْکفَ ْ ْ ْ ْْپہْاؤجوْ
ھاـھتْ ْ ْيسْ ْْاننھي ْ ْےن ْ ْ ْ ٌِيٹْ ْ ْ ْْكرب ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْدفْاؤجوْ
ھتيئْ ْْظکےْ ْ ْھجْ ْْخق ٌْْاْ ٌْْارا ْ ْھتْ ْ ْْدياءْ ْْفصٌاؤجوْ
ا ْ ْْدياء ْ ْےنْ ْ ْ ْْاىخجاءْ ْ ْ ْْھص ْ ْْھگڑيْ ْ ْ ْْھصْ ْ ْاف ْ ْْےھچْ
ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ

رمحتْ ْ ْْاهلل ْ ْ ْانْ ْ ْْاسص ْ ْْھًْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ِدھكاای ْ ْ ْْػأ ْ ْ ْ ْْھيْ
ريٍةْ ْ ْْخضن ْ ْ ْكْ ْ ْْباكء ْ ْ ْ ْ ْْاكي ْ ْ ْ ْْىاگایْ ْ ْ ْْػأْ ْ ْ ْْھيْ

ھً ْ ْ ْغالٌوں ْ ْ ْےن ْ ْ ْْاْ ْْريٍةْ ٌْْاْ ْْبھٹاایْ ْ ْْػأ ْ ْ ْ ْْھيْ
ِور ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْرامیؤ ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاُسرْ ْ ْ ْ ْْكظاای ْ ْ ْ ْْػأ ْ ْ ْْھيْ

رسْ ْ ْ ْْبٕ ْ ْ ْْجسسٔ ْ ْ ْْػهصْ ْ ٌْْاْ ْ ْْػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْْغيٌلفْ ْ ْْےھچْ

ػأ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ

اْ ْ ْ ْبصھاينْ ْ ْْدرس ْ ٌْْا ْ ْ ْْجًٍریْ ْ ْْھتيئْ ْ ٌْْعجس ْ ْ ْْھگينْ
ٌْعجسْ ْْايوً ْ ْ ْےھچْ ْْظورت ْ ٌْْا ْ ْْبينْ
اھٌل ْ ْيس ْ ْْا ْ ْ
ِ
اكي ْْالکھوںْ ٌْْؤٌْںیْ ْ ْھي ْْفيـْ ْےنْ ْْبصاكت ْ ْْىينْ
ػافْْهاھصْ ْْػْٕ ْھيْْکيسم ْھج ْےھچْ ْْخقْ ْان ْْدھينْ
مچاكْ ْ ْ ْ ْْا ْ ْ ْ ْْبصاكتْ ْ ْ ْيس ْ ْ ٌْْؤٌْو ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْجافْ ْ ْْےھچْ

3833

ےھچْ ْ ْ ْ ْخعايْ ْ ْ ْ ْاپْو ْ ْ ْ ْْادىن ْ ْ ْْاےنْ ْ ْ ْْکٍرت ْ ْ ْ ْ ْغالـْ
ھجْ ْ ْ ْْكسٌبويسْ ْْکصيْ ْ ْےن ْ ْ ْْاےنپ ْ ْ ْْکصےس ْ ْْظالـْ

دؿْ ٌْْا ْ ْْخبْ ْ ْْپاکزیٔ ْ ْ ْْراکھيْ ْ ْ ْْاپْا ْ ْ ْ ْْىکھےسْ ْْالكـْ

راکھجوْ ْ ْ ْ ِْْوصت ْ ْ ْْرخيٍٕ ْ ْ ْْاْپْ ْ ْ ْْاھْا ْ ْ ْْپصْ ْ ٌْْساـْ
اپ ْ ْ ْْپص ْ ْْاھْوْ ْ ْْفساء ْ ٌْْاؿ ْ ْك ْ ْْزرْ ْےن ْ ْْجاف ْ ْْےھچ
ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےھچْْْ ْ ْ،ػأ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْاخعافْ ْ ْْےھچْ

*****
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مُّّه ہَ ْجھکل رٜق کٍ ٓ٣ہّن لّ

لفْٗ

مُّّه ہَ ْجھکل رٜق کٍ ٓ٣ہّن لّ لفٗ
ُّضاه ہَ ْجي ٝن راعٌ شكمّن لّ ش طّب

ٓ٣ہّن رٜق راعٌ طؼ اِ ولٍ
اِ ُّّْ

امّم

شب

ضمق عّلٍ الّْ٣

اِ ي٧وش ػہّن اِ اہـ وَ لّ اب
مّمٌ ٣ی٧ا م قّم ہَ اوش مّن ہَ ؼخٗ

ن
نُ ِ افعف لّ خّٔسیك
اِ نیػ رٜك َ ِّیُ
آقّف

ُ
مک٣مّت لّ ٚل ہَ مو وبیك

اُ٠اعٌ ٚلش سَ ہَ ٝن شوٓق ٣ی ُ٧خبیك
ُ
شوٓق ہَ اىؼ رٜق و ہ٠أّ ٣ی ِ٧نیٗ

3835

صلشت میك ٚل ٔط ٧ہَ مگُّ ٣ق سات ہَ
سی٧ت میك ٚل قرسنن ہَ ق٠سٌ ص قّت ہَ
ملحٗ ْحّت و ىلض لّ ٣ی ُ٧خ یّت ہَ
مقیلل و ًستحّب رعّء ٣ی٥ٓ ُ٧ر شب
شؤّ سَ ہَؽرػ ٣ی ِ٧طلػ ٙکَ رُ ٠کٍ
اوش رهٚ ٙلسٌ ٣ی ُ٧ضقتف ٙہَ ػ ی ٠کٍ
 َ١مؾ ٚل ہٌ ؽرػ ہَ ٝن ػ یُ ٠ؼ ی ٠کٍ
َ
ن
٘ع ٠اض ملؾ و ٘ع٢ ٠تٌ ٚل ہَ نتخٗ

ہَ علف اہـ ٢ی ٙلّ واشج ٞہیك ہَ مؾ
٣ی ّ ِ٧یّه میك ظًش ٙاظہّش کٍ ؼھلؾ
ہل طمل عير ٣ی ُ٧ق یّه ٙکَ شوض ُؾ
ہل ػ ی ٠کٍ طرد سَ ٔط٣ ٧ی ِ٧شوض و هٗ

3838

مؤمق ہ ٧اق خّ شہَ امق و امّن میك
رْمق سل یـ و طلاش ہل

٣ی٧ا ػہّن میك

عّلف میك ت مق و ـی ٧ہل ٣ی ِ٧ضمّن میك
ُّضل ہلا اہـ يٝ ٧ن خ٠اوُ ٠لّ ؿضٗ

ار ٍ٠عًم

٣ی٧ا

ٝن

اىحّف

کمیٜ٧ك

ه ُّ٣ہَ مک٣ ٣ی٘ ُ٧غف ٓ ٣اِ مّي رٜك
ؼ
ھکتٌ ہَ ٣ی ِ٧ىح ِ٠کَ خّطر می ُ٧خبیك
ه ُّ٣ہله ؽرػ ٞہنی ٙػ ی٠
*****

ُّ ارب

3833

مک ٣ص ٠مک ٣کَ طلمَ ٔو واَ کَ ق٠م
مک ٣ص ٠مک ٣کَ طلمَ ٔو واَ کَ ق٠م
ُ
ىح٠يء مک ٣هٜ٣ك ي ٧کل ؼھکّ ه ٣اظ رم
آح

ؾف ّاػ

ض
قتفٌ

میك

ہلِ ہف يرىلم

ق یلوء رٜق کَ ُّٚلظ ہلۓ آن کَ ہف

مّي ٓ٣ہّن رٜك ُؾ رسکل شمّ ٍ٠ہل ٕصیٗ
فحر میك طمش ي٧ـ ٓٞ ٣ہیك ملسٌ سَ وي کف
ّ
ٝن ِفر ٔو کل و یّشق ہل اِ خًف ػہّه
َ مّي کَ ُّ خّي و رؿف
آگَ اق یّل خل

3833

ٞہروش مؤوبیك ہل طلم کَ مللٍ کَ ق٠م
ق٠و یّه ٞہر

خللي گ ٣ػہريء

ض قّظٙ

بز

شہیك

ہيراي

ٞہف

ٚلش ہَ ٔو لّ ُّه ُؾ

آگَ ػہرِ کَ ٣ی ِ٧خللِ میك طلشو ی ٠ہَ کف

ٔو کَ آ َ١سَ ہلا ٕہر

ه٣اؽٌ آُّر

و ییط ٧امق و ُعّرت کَ ہیك ہ ٧خّ ٝن

َؼل
م

وي ىحّغ ٙت مہیك ْچسٌ ہَ خ٠ا ٔ َ١و رٜك
طلـ سَ ٔو کَ ہَ ٓ٣رِ میك ع٠م کَ شسیف

آکَ ُلکله سَ تطارںی وي ضمیك طلش و ملؾ
ػہّه او یّري ہل ٓ٣ہّن رٜك مللٍ کَ ق٠م

3833

ہَ

ب ّزنا

َ
٣ی ُ٧شٌّت کَ ق٠م کَ ٢تچ

بز

خّش ٝن گ ٣مّٝن قگق ہل ٔو رٜك

ّ
ؽزم ٓٔ ٣و کَ ٕص٠ف ہَ ضمّٝن ہ ٧رم

رهٙ

َ شمؾ اشم
وي ٌکّه ٔو کٍ ُعّرت سَ ٢ن
وًو میك آة ہل ٘عمّن ،

پ قَ

میك ملمّه

مل ظی ٙمیك ہل ملنمّن ٚ ،ل

لقمّه ٝن خکف

ُؾ لع ٧معلٍ ٣ی٧ا

شہَ

ر ط٧

آُّر

ٚلشِ ٕہزاروه میك ہل ٔو کَ م قّص ٠ہ ٧رم
ُ
َ اوصّـ لّ م ق٠وش ٔط ٧کل مْ ہَ
ا مک
وصػ رس ٔو لّ ہَ قرآن میك خّلؼ سَ شيف

3830

ّ
آل طو کَ ٕص٠ف سَ اِ مللٍ ہ ٧رم
ہله قزوه ػ ی ٠علٍ ٓ٣ ٣ی ِ٧ال طّـ و ه٣م

٭٭٭٭٭

3833

شكر كر اسس جبطط رىَسس ثرْبٌ دَطط يىىلْ يِال
شكر كر اسس جبطط رىَسس ثرْبٌ دَطط يىىلْ يِال
َظرح

هج ين رمحخ َب سجت ربرٌ ضضهٍ ككـئٍ ْر ثالء
جبٌ

شكر يب اْ كهبل ين جىيت كرٌ ثثظظُبؤطط يُطط
شّ َب لديىطط يب هي دل يب رِ ؛ ْر دو ونىال
شكر يباَْكهىطط ثححهبوٌ دؤطط يُطط شّ َب لديىطط َب
َُححسساَْكهىطط ثثر ححهسس شّ جُى زيُطط اوثثر ححال
شكر َسس طبعخ َب خبطر اْثثين يىىلْ خدا
هي كرٌ احسبطط ثشر َب مهُسس دٌْبَححب يب دْال

3838

شكر كُدو ْاثثُى هت ثثر شُـكُر الزو هتُى
شكر ين رسجـُح يب ْر دو دل َب اَككىاؤ ِْال
اْلب يىىلْ ين غاليٍ َب لِالدِ واسفسس
رة كرٌ احسبطط ححُُب ْى ست غاليىطط َب ككال
هج هي كُدٌاْثثين طبعذ هبال اخالص سٍ
جُيت َسس اثثُب وطٍ لدسٍ طرف َظظبطط سٍ وال
اْثثُب ْبهتىطط يب اْثثٍ ْبهتـ َسس كُدو َعى
رة سٍ جُّخ َسس خرَدٌ جبٌ َسس وَححٍ هبال
اْثثُى ؛ عجدِ خمهض هج كظظسس دل سٍ َعى
ال َسس ال
وِ ؛  ،دمشٍ َسس يُبفـك هج كظظسس ك ّ

3833

هج َب حك يب اْثث هي كُدٌ دعبءِ يغفرح
روزٌ َسس رمحخ َب اُْب واسفسس ست در كُهال
اْمسبطط ثثر ؛ خدا رُى ؛ زيُطط ثثر اْ خدا
اًن لراْطط فريبوسس ؛ جبَى هي سِر اْم انىالء
اْثثُب دمشٍ سدا سجّني يب جهسسس ككهُب
جُى اْ دَُب يب حسد ين اْكك يب هي ست جَال
نئٍ وسُهّ يظففً فبطًخ انسْراء عهٍ
شجّر و شجّري َى هج ؛ شهُدِ كرثالء
؛ دعبء كرجسس ثمبء ثرْبٌ دَطط ين رى دراز
اسس اِنّْ انعبملُطط رةَّ انس ًِىِدِ انعُهًِ

3833

؛ دعبء كرجسس ثمبء سُف اهلدي ين رى دراز
اسس اِنّْ انعبملُطط رةَّ انس ًِىِدِ انعُهًِ
اْثثُب احسبطط ككهُب ؛ اْثثُب احسبطط ككهُب
ْاثثُب هتبنى يب ثُضضهٍ عِهى َب نُمًبِ ككِال
يؤيُُطط اْثبد رِِ هي ست َسس يىىلْ َب سجت
ثثُجنت ،حك َب ايبيى َسس دعبرى ست يِال
رة رعبىلْ ين حفبظذ يب كِالَخ يب رْى
يؤيُُطط يىىلْ َب سبَـّ يب رْسس ثثهىال ثثهال
ثثهجى مهُسس مهُشّ راكهجى اِشفبق سٍ
جُى مهُطط ثثبين َب ثدنسس دودْـ ثثٍ ثثٍ َسس ثثَال

3835

عرع ْا يُالد ين كرَسس رظظبين ْاثثُسس
اْثث ثثر هتئٍ َسس فداء ثرْبٌ دَطط اسس ذَا انعُهً
يظففًِ َسس يظففًِ ين اْل َسس اِخىاٌ ثثر
رَ ثَُّب رةّ انىريِ سهِّى سَالَيبً سَهسَال
يؤيُُطط َب جبَى سٍ اَوىلْ ؛ ثرْبٌ اهلديِ
جبٌ هي ثبلر سٍ ثثىححهىطط " لُهذُ واهللِ ثَهً"
*****

3838

ٌکـ آنکھمه میك ٣ی ُ٧صت ٞو ًسّ ٟھر ٍ٠ہَ
ٌکـ آنکھمه میك ٣ی ُ٧صت ٞو ًسّ ٟھر ٍ٠ہَ
ٞہر ٙفر ْ ٞکہیك میٟ ًُ ُ٧ھر ٍ٠ہَ
شمؾ عحرا َ١فیق ہلُّ ہَ مّشا عّلف
حٗ ىحـ ٓ ٣سَ ٣یُّ ِ٧ر ظ یّ ٟھر ٍ٠ہَ
ٟھر ْحط یـ ُعّرت

٣ی ِ٧رشواضِ ٓ٣

ي ٧شگ ٍ٠٤ہل ٍ٠اق خلؼ خ٠ا ٟھر ٍ٠ہَ
َ طؼ میك طل کہّ ٚل  َ١وہٌ طؼ  َ١م یّ
رسک
گلُّ

ُّ٣یٟ ٧ھٌ ہيراي رعّء

ٟھر ٍ٠ہَ

3833

٣ی ِ٧ہّٟھمه لّ م یّ ٟھرُّ ٞہیك ہَ ہ٧گ٥
ہّه مگ ٣ہّٟي میك ٔسنت ٞم٠ا ٟھر ٍ٠ہَ
َ گھر ٞہر ػ یّرت ٔو رٜك خّ َ١ہیك
رسک

ُ
م
ا کٍ آ ٍ٠ہل ٍ٠ي ٣ٓ ٧سَ لصّ ٟھر ٍ٠ہَ
َ لّ آ ٣ہَ کو معّ
ٝن ٣یُّ ِ٧م کَ لنن
ر هع عف ہلُّ ہَ ہ ٧اُؾ ًُ ٟھر ٍ٠ہَ
ي٧موء خّق ق٠م سَ ٣ی ِ٧اِ ٓ٣ہّن رٜك
گتٌ ّم مّل کٍ آنکھمه میك ظ یّ ٟھر ٍ٠ہَ
خّشُ اق طمش ٝن ہَ ٗعف ٣ی ُ٧رعلت لّ
وشٝن ہ ٧مّل ضمّ َ١کٍ ہلا ٟھر ٍ٠ہَ

3833

ہف طل منن ٟھرٜك ٣ی ِ٧رش سَ ٚل کیله هٟ ٣ھرٜك
کہیك ق یلو سَ ٟھً ق یلو یمّ ٟھر ٍ٠ہَ
٘
ٞہر ع ظیف

٣یّ٧ق

کٍ طرد ہّٟھمه ہّٟي

ُؾ ػہّه میك ٣ی ُ٧خّق کػ ُّ ٟھر ٍ٠ہَ
حٗ گ٥ش ہلُّ ہَ ىح قـ میك ت مہّشُ اِ مّي
َ آنکھمه کَ ؿی ٙکٍ لصّ ٟھر ٍ٠ہَ
مّ من
ُ
َ
ُگو لطػ ہل رس ىحص ٝن ٣ی ُ٧ا مک
رن خ٠ا ٟھر َ١ہیك  ٙ ،ق ٣ٓ٠خ٠ا ٟھر ٍ٠ہَ
ہَ ٝن وي عہ ٠کَ طلع ٟھر َ١ہیك مؤمق مّشِ
يٝ ٧ن اع٠ا کَ

٣یَ ِ٧ضن رل

ق یّ ٟھر ٍ٠ہَ

3833

ہله میك غّ٧اـ ىخق  ،م٠د ہَ ٣ی ُ٧مقیلل
کہیك صنذٍ ٟھٌ مہّعق کٍ ٟھً ٟھر ٍ٠ہَ
ہَ ٝن و ی٠ان

ّ یّ ٔو رٜك اِ اكم٠

َ
ٞہّه ي٧گسنن می ُ٧ع قـ شمّ ٟھر ٍ٠ہَ
٭٭٭٭٭

3830

ٔو ٓ٣ہّن الہ٠ا ٣ی ِ٧رم سَ
ٔو ٓ٣ہّن الہ٠ا ٣ی ِ٧رم سَ

خّن م یّ ہَ ػہّه مہک یّ ہَ

مؤوبیك کَ رلله میك ٚل مللٍ

و یـ رھڑکق م٠ا رھڑم یّ ہَ

میك ٚل

شہَ عخ ٙکَ اوح ٝن طلىجله

٣ی ُ٧طمل  ٙقّ کٍ خّطر ہٌ

اُؾ اق مّٔس وشر ه ُّ٣ہَ

ٜق ٝن شہلِ م٠ا ل یّظ ِ قّ

ّ
ْجھکل ىلت رِ مللٍ سی ٧خ٠ا

ٚلشا

طل ٟھٌ اشمّن رل میك ُل یّ ہَ

گ

لـق شاح ٙو

رسُور

ط
٢تجیق کَ ف یـ ہل
ًسک٣اى ٚل

َ آۓ ٞہّش
جیس

ن
ُ
َ
وِ ُّ٤یك یمّش
َ گـ فُ ُِ
ُ ک ھـ ا  ٟھ

اٚلش

َ سَ رل ننٹھل یّ ہَ
اب ٝن ننٹھل

ًص ی ٠عف ٝن طلع میك آ ه٣

نبط اكمٝ ٠ن امؾ ٓ٣مّ ه٣

گ یّي ْچسّ ه٣

آٟھم ؿی ٙسَ ؼھملٍ ٟھرُّ ہَ

خل٠

رکھً

رو

عّضبله کَ

ػہريء

3833

و یـ خّشج ہمیك ْحّ َ١کل

بُُُ خّوراه
س ُِ
ر ُ

ٚل مًه ٙشہَ اِ ع ق٠ي وسّ

ہ ٧ضُّه ٝن وطتًو شہ یّ ہَ

ہّٟي طلمیك ٚل ُّت ٜق خّۓ

رٜق و رّ یّ یمّم مـ خّۓ

اظ ت و یّ میك شات زھلتٌ ہَ

رن اسٌ ُّق میك ٕکل یّ ہَ

ٚل مًه ٙشہَ ہ٩اشوه ٓ٣ظ

ہ٣ٓ ٧ظ کَ ہل رن ْحّظ ہ٩اش

اق ٢تٌ ل یک٣

رن ٣ی ُ٧ضُ٠گٍ میك ٟھرُّ ہَ

فحر ہَ ٔس ٣ی ُ٧عًمٌ ٓ٣

مللٍ مللٍ کٍ ہَ ص٠ا لْ ٓ٣

رط ٧میك آقّ ٟھّم لی یّ ہمیك

كمّلٍ ه ُّ٣ہَ

رم ُ٠م مّن

*****

ؽرػ کمی٧

ًُ َ١کل
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ٔو رٜك کٍ آم ٠سَ رل مّرمّه ہَ
ٔو رٜك کٍ آم ٠سَ رل مّرمّه ہَ
ػہّه کل ہَ قرح ٙطلسٌ لّ سمّه ہَ
ػہّه شوٚؼ اقزا ٔو رو ػہّه ہَ
وہّه کٍ ضمیك غی٧ت آسمّه ہَ
گلہ ٧شٓٔ ٥و کٍ ّ یّ میك ضُّه ہَ
گلُّ مل٢یله لّ
ٞہّه

کلُکل

َ
ذّ٥بن رہّه ہَ
ہَ

ہجلم

ًط٧ت

شواه عف لّ ہْ ٧ه ٙسَ لّشواه ہَ

3833

َ
ٝن کیله ہل طلسٌ آح رٚلاش و رش کل
ٞہّه آم ٠مّي کلن و ٌکّه ہَ
شذ مّي رٜك کل کہله مہر کیلُک٣
ُ
طل اظ میك ظ یّ ہَ وي اظ میك کہّه ہَ
کہله م یّ اِ ملسٌء طمش لصّحٙ
ىخق سَ ہَ ُّّٔ ٚل  ،مؽحز ّ یّه ہَ
َ ہیك ْجي کل ْىجي ه٣
قلؾ خّي کہن
٣ی ُ٧مّن عّلٍ لّ اُؾ ٝن ٔسّه ہَ
ُ
ي٧اب ؤَّ طل ِی یّ ہَ اظ کل
َ
َ اشعلاه ہَ
ٝن کجي اجی یّح من
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ہَ ٌضملن گ ٣کلي ٚل قکِ ٣یفو
طل مم٠ود می٧ا ہَ سیٜ٧ك ضُّه ہَ
٣ی ُ٧سه ٣میك رـق ہَ ّم طرد لّ
ّ یّه غی ٧لّ ٟھٌ یمؾ راو یّه ہَ
ُ
ہَ ضٓ ٣نگیك ش ٘ع ًسکله ت مہّشُ
اٟھٌ ُّّبن

ْخ ٙہ ی٠وو یّه ہَ

ػہّه ٣ی ِ٧رم سَ ہَ آُّر آقّ
ىچؿف ہَ عّلف ٚل خّن ػہّه ہَ
ُ
ٞہیك آذ ُ٣وقٔ کجي اظ کل ًعکـ
طل شوض اضل سَ ٣ی٧ا م٠د طلاه ہَ

3835

سنن
رخنوور  َ١رار ىخق ٞہّه سَ ٍُّ٠
ٝن أسّ ػہّه میك کل ٍ٠ق٠ش راه ہَ
َ گـ کبیك شُؿ کَ اظ ضمیك میك
ک ھل
گلُّ لّع ٢م٠د ٟھٌ ٚلو یّه ہَ
ٔس اخًغ م طلٗ ٚل شکي مّي رٜك سَ
طل وي مہرُّه ہَ ٚل کل مہرُّه ہَ
*****
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ٔو دمحم ُّق قرآن میك ہَ ّمشً ٚلش کٍ
ٔو دمحم ُّق قرآه میك ہَ ّمشً ٚلش کٍ
ُ
ہَ آ ٣آ ٍ٠ضمیك اوٓٝ ٣ن صلشت ٚلش کٍ
ًسپی ٧ہَ ًسیفر طیٗ امّم الـعٚ ٧ل
رشو یّن خلؼ طّہ ٧ہَ ٝن زع٧ت ٚلش کٍ
می ِ٧مللٍ ٔو دمحم ٚلش کٍ وي سات ہَ
رس لّ گھر ہَ ٚلش لّ اوش مّشُ غی٧ت ٚلش کٍ
ُّؿ رعلت میك ؼخٗ ٝن قّرش م طلؼ  َ١ہ٧
ُ
گـ ّ یّ هٟ ٣ھر رُ اظ میك طلب ُ٠شت ٚلش کٍ
ُ
آسمّه کَ اوش ضمیك کَ ہَ طل قّطر اظ طرد
رنکھم ٝن قّطر کٍ خلؼ رٜك میك ن ظرت ٚلش کٍ

3803

دمحم ٜق کَ آ َ١ہیك ٔط ٧خؿ میك مگ٣
ق٠نبله جیسٌ ٝن مللٍ کٍ ہَ سی٧ت ٚلش کٍ
نی یک٤وه ساٚله کل ه ٣ر٢تٌ ہَ م ی٠ن رُکي لل
کیو یّ جیسٌ دمحم ٔو کٍ ٗ ظرت ٚلش کٍ
طل امّم الـع ٧سَ اي٧اف آُّ ہَ م٠ا
ُ
اظ کَ ُّغ ٛہَدمحم میك ٚل کی٧ت ٚلش کٍ
مؾرقٔ سَ ه ٣یمّ ٍ٠ىحٝ ً٠ن ٚل ٢تجیق
اوش امّم الـع ٧طیٗ کٍ ہَ زع٧ت ٚلش کٍ
*****
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ٔو دمحم کٍ صلشت ّ یّشُ لگٍ
ٔو دمحم کٍ صلشت ّ یّشُ لگٍ

هٗ رعّٚل میك مّن ّ یّشُ لگٍ

ٌصطفٌ يرٕضٌ کٍ ّ یّّٔ کٍ

ٔو کَ ي ٣ٓ ٧ؼخٗ ُّخ٠اشُ لگٍ

سَ بز

مللٍ ٓ٣ہّن رٜك کٍ ّماشُ لگٍ

رُکي ٔو کَ معّذ ٥ـی٧ت میك

ؼحز سَ ع قـ و قک ٣ہمّشُ لگٍ

ٔو کَ ق٠سٌ ّ یّه ٝن ق٠ا ہَ مًُؾ

َ ًُء طلش مّشُ لگٍ
اوش لنن

ٔو کَ آب عللم سَ ٟھملٍ ٟھلٍ

رعلت الجؼ کٍ م یّ طلب واصُ لگٍ

ٝن جنیٗ خ٠ا َٔ َ١طٙ٧ػ ٚل

طلع و اخًغ سَ خّه ّ یّشُ لگٍ

رْمیله کل ٞہّه طلب سلٔ لگٍ

َکھم مّل وہّه ٚل طلاشُ لگٍ

قّطمٌ مّن و ّممٔ خًلٔ

ػ ی٠

خّکٍ

یمٍّ٠

کمی٧

کٍ

ٔو کٍ رہلی ٣ٓ ٩خّق مّشُ لگٍ

*****
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ْ ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ
ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ ْ

فصضْ ْمسجھي ْھيْ ْ ِْػٕ ْ ينْ ْحمبْة ْ ْنصسںْ ْ

ْ

ْ

اھين ْ ْْذنص ْ ْ ْان ْ ْْكصاں ْ ْْھٍيؼْٕ ْْپڑھوںْ ْ

اھينْرسٌةْ ْےنْ ْْلايةْ ٌْْاْْاكای ْْنعوںْ ْ

اھين ْْخرضة ْ ٌْْاْ ْ ْْھص ْ ْْاف ْ ْ ْْاای ْ ْْنصسںْ ْ
ٌارا ْ ْ ْْكبية ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْْنًبة ْ ْ ْ ْبْاایْ ْ ْ ْْنصسںْ ْ

ْ

ْ

ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ

ٌاريْ ْْاُھكوں ْ ْانْ ْ ْْفصشْ ْ ْْچبھاایْ ْ ْْنصسںْ
ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ
چخاراْ ْ ْ نصسںْ
اھين ْ ْ ْ جؿويص ْ ْ ْدؿ ْ ٌْا ْ ْ ِ ْ

اھينْدیوًيهْےنْپيهوْيسْھجاڑا ْنصسںْ ْ

ظي ِفْديںْػْٕانْھٍؼاںْےنْ دىرب ےھچْ ْھيْ ْ

ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ

اھْاْ ْ ِْْوراين ْْچہصْٔ ْےن ْْدیھكاْ ْ ْْنصسںْ

ديَْ ْ كْ ْ ْدُياْ ْ ْ ٌا ْ ْ ْاےنه ْ ْ ْ هساراْ ْ ْ نصسںْ ْ

پْجنت ْ ْين ْ ْ ػئوسنْ ْان ْ ٌْوہص ْ ےھچْ ْ ھيْ ْ

مْ ْلويب ْ ْىيئ ْ ْاھين ٌْسح ْ ْ ىھكوںْ
لكِ ِ

ْ

ْ

ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ

اےنْ ْ ْليْبْ ْان ْ ِْور ْ انْ ٌْْوص ْےھچ ْ ھيْ
ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ

3800

اھْاْ ْْيؼق ٌْْا ْْدؿْ ْ ْےنْ ْ ْْىھباای ْ ْ ْْنصسںْ ْ

اھينْ ْْخرضة ْ ٌْْا ْ ْْجسسةْ ْْجباایْ ْ ْ ْْنصسںْ

ٌاراْ ْ ْْھكاىوْ ْ ْ ْين ْ ْ ْْجويت ْ ْ ْْپہْاای ْ ْْنصسںْ ْ

ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ

اھين ْ ْالھكوْ ْ ًًِ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ِْگْاای ْ ْ ْ نصسںْ ْ

ْ

اھْاْ ْ ْايساء ْ ْانْ ْ ْدؿ ْ ْےنْ ْجْالایْ ْ ْ ْنصسںْ ْ

ھص ْ ْ ٌْْْافق ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْْابريْ ْ ْْػخايب ْ ْْپهڑْ ْ

اےنه ْ ْْىًْةْ ْْنصي ْ ْْپڑھوں ْ ْْػاـْ ْ ْكْ ْْحسصْ ْ

ْ

ْ

رات ْْدفْ ْےھچ ْْدياءْ ّْض ِد ْ ْْرب ْ ْ ْْذكْاملننْ ْ

اےنْ ْ ْهكػْ ْ ْےھچ ْ ْْھتيئْ ْْػٕ ْ ْانْ ْْاكپصْ ْْفساءْ ْ

ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ
اھْا ْ ْ ْ ْْكاےطس ْ ْ ْ ْ ْْنصےجْ ْ ْ ٌْْلسر ْ ْ ْ ْْظلصْ
ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ

ظزبْ ْ ْْػٕ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْرےه ْ ْ ْْيافية ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْمچَْ

ا ْ ْْكهيفة ْ ْےنْ ْْپڑھخاْ ْْرےهْ ٌْْصد ْ ْك ْ ْْزنْ ْ

ھتيئ ْ ْ ْْخميؽْ ْ ْ ْ ْمیاينْ ْ ْ ْ ْغالـْ ْ ْ ْ ْظساْ ْ

اھْا ْ ْ ْفقوْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْذنص ْ ْ ْ ْظْاایْ ْ ْ ْ ْنصسںْ

ْ

ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ

جسسة ْْديئْ ْےنْ ْْمهيؼٕ ْْنصےْ ْےھچ ُْْساءْ
ِْػٕ ْ ْ ْ دمحمْ ْ ْ ان ْ ْ ْانـ ْ ْ ْين ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْجپوںْ

٭٭٭٭٭ْ
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ْػٕ ْين ْخبْ ْدؿ ٌْاْ ْٖص ْدـ ْ ْامسای ْْنصسںْ

ػٕ ْين ْخبْ ْدؿ ٌْاْ ْٖص ْدـ ْ ْامسای ْْنصسں

ْ

ًٌصفة ْ ْ ْظاےھت ْ ْ ْجسسٔ ْ ْ ْجباای ْ ْ ْ ْ ْنصسں

ْ

پْجنتْ ْْاےنْ ْ ْْليْبْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْاِوارْ ْ ْ ْ ْْےن
ھوهبوْ ْػْٕےنْدیهھيْےنْظيفْاهلسم

اھٌل ْ ْدیهھيْ ْےنْ ْ ْجسسْٔ ْ ْجباایْ ْ ْ ْنصسں
ْ

ػْٕ ْين ْؾورة ْےنْ ْدؿٌْْا ْْامسایْ ْْنصسں

ْ

خق ْان ٌْوىل ْينْ ْ ٌِسخة ْنصي ْےنْْظسا
دمشْوںْ ْ ْاْكي ْ ْجاےئْ ْ ْجو ْ ْ ٌْيسافْ ْ ٌْا

دمشْوْ ْ ْ ْان ْ ْ ْدىو ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْجالایْ ْ ْ ْنصسں
ْ
ْ

مكْ ْےھچْ ْػهص ٌْاْ ْھكاىوْ ْ ْينْ ْجويت ْْنصي
كىوىوْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْمیاين ْ ْ ْ ْغالـ ْ ْ ْ ْ ِْو ْ ْ ْ ْ ْامي

ٌاراْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْينْ ْ ْ ْكوْة ْ ْ ْ ِدھكاای ْ ْ ْ ْنصسں
ػْٕ ْ ْانْ ْ ْ ْپاؾ ْ ْكسـ ْ ْ ٌْا ْ ْهپْاای ْ ْ ْ ْنصسں

ْ

ػْٕ ْ ْينْ ْ ْرسٌةْ ْ ْمهيؼٕ ْ ْجباای ْ ْْنصسںْ

*****
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ْػٕ ْين ْْرسٌةْ ٌْا ْادينْٰغالـْچيوں
ػٕ ْينْ ْرسٌةْ ٌْاْ ْادينٰ ْغالـ ْچيوںْ ْ

ْ

خميؿںی ْيس ْھتيئ ْھًْالكـْچيوں

ٌاراْ ٌْوىلْ ْ ْدمحمْ ْ ْين ْ ْ ْخرضتْ ْ ْ ٌْاْ ْ

پڑھخاْپڑھخاٌْںیْالھكو ْظالـْ ْچيوں

ْ

ىيئ ْےن ٌْوىل ِْوْ ْپانزیْٔ ْانـ ْ ْچيوں

ےن ْ ْاٌصیاكٌْْ،رصْےنْػاـْےنْلفْ ْ

ين ْ ْثہاينْ ْان ْ ْىيئْ ْےنْ ْ ْپياـْ ْ ْچيوں

اھينْ ْدیوًھيْ ٌْبارؾْينْظاخةْينْ ْ

ھجاڑسْ ْنصساْ ْ ْرالص ْ ْ ٌْساـ ْ ْچيوں

ھجْ ْزٌںیْ ْپصْ ْےلچْػأْ ْھتْ ْپصْنصيْ ْ

فصش ْ ْاُْهھػ ْ ْ ْھگْوْ ْ ْاخرتاـ ْ ْ ْچيوں

ْ

اْفْابفْ ْيسْ ْىيئ ْےنْ ْخعاـْ ْچيوں

بصاكت ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ًٍِْخوْ ْ ْ ْ ْ ْىيوا ْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ

ھتيئ ْےن ْانػكْؾبحْےنْػاـْچيوں

ػا ِْٔدْيَْ ْ ْين ْ ْفيافة ْ ْ ْ ْاُسرْ ْ ْنصيْ ْ

فاٌيْ ْ ْ ْػافْ ْ ْ ِْو ْ ْ ْ ْاھامتـْ ْ ْچيوں

ْ

ھتيئ ْ ْمنية ْ ْ ْمیاين ْ ْ ْ ْغالـ ْ ْ ْچيوںْ

جاًٌةْ ْينْلصؼ ْاْ ْجيوسٌْاْ ْبطْ

دمشْو ْ ْ ْ ْ ِْو ْ ْ ْ ْ ْ ٌْلابيْٕ ْ ْ ْ ْ ْنصساےنْ

ھيْ ْ ْظيامیفْ ْين ْ ْ ْفيافةْ ْ ْ ْنصساْ ْ ٌْاْ

*****
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ػوؽ ْْٖص ْاْںْ ْےھچ ْْبطْْامي ٌَْْ ٌْا
ػوؽْ ْٖص ْاْںْ ْےھچْ ْبطْْاميٌَْْْ ٌْاْ ْ

جاؤں ْ ْ ْفاٌي ْ ْ ْ ْكسيس ْ ْ ْمچَْ ْ ٌْاْ

ھجْ ْ ْمچَْ ْےن ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْاْابدْ ْ ْنيسكْ ْ

ٌوىل ْليْب ْھيْ ْْٖسْظْسْمیَ ٌْْاْ

ھگْا ْ ٌْْيھٹاْ ْ ْھپيو ْ ْےھچ ْ ْےنْ ْ ْىشْةْ ْ

ےھچ ْ ْھگينْ ْاْٖاْ ْظيوىْےن ٌَْْ ٌْاْ

اْٖا ْ ْ ْ ٌْْا ْى ِمْ ْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ٌْْايلْ ْ ْدمحمْ ْ

ھج ْان ْمهؼاں ُْھتيْنويئْ ْزٌٌَْاْ

ےھچ ْ ْ ْ ْھيْ ْ ْ ْْابسايعْ ْ ْْدايعْ ْ ْْدمحمْ ْ

ھتيا ْ ْ ْْهاھص ْ ْ ْ ْ ْْانظويت ْ ْ ْ ْْحَْ ْ ْ ٌْْاْ

ٌِيوْ ْْچادرْ ْ ِْْو ْ ْْچٗڑیس ْ ْْھت ْ ْ ْيسْ ْ

ھتياْ ْ ْ ًٌْسكد ْ ْ ْْھي ْ ْ ْ ْپْجنتْ ْ ْ ْ ٌْْاْ

ظبْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ْىيئ ْ ْ ْ ْبصاكجوْ ْ ْ ْْدمحمْ ْ
ظي ِفْديں ْ ْاےنهْ ْمهؼاں ْنصي ْےنْ ْ

ےھچْ ْ ْاٌاـْ ْين ْ ْاُْھكوں ْ ْين ْ ْھٹْسؾْ ْ

ْجَ ٌْاْ
نيسم ْ ْجلعمیْ ْ ِْاِط ْاےن ْ ِْ
بط ْ ْپسٖاريْ ْگياْ ْےھچْ ْيسف ٌْْاْ

ظيفْديںْ ْ ْانْ ْ ْھيْ ْ ِْورْ ْ ُْنیْ ْ ٌْْاْ

فاٌيْ ْ ْػافْ ْ ْدیهھي ْرويشْ ْےھچْ ْ

فاٌة ْ ْ ْےنْ ْ ْ ٌْْسيْةْ ْ ْ ْ ْكلَ ْ ْ ٌْْاْ

ھتيئ ْ ٌْقايف ْیٕ ْ ْ ْػٕ ْ ْينْ ْ ْحمبْةْ ْ

ظالگ ْْچبػْاؤ ْ ْےنْ ٌْْصدْ ْ ْكْ ْ ْْزْن ْ ٌْْاْ

يبس ْ ْ ْ ْمیاين ْ ْ ْ ْ ْ ْسْاءْ ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ
الیوْ ْ ْ ْ ْ ِ ْ

مْ ْ ْخسَْ ٌْْاْ
درْ ْ ْپْصْسسيْ ْےنْ ْ ِْظي ِ

*****
*****
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ص ٠مک٣

كمّل ٔو

لّمـ

ٗ ظر

آُّ

ص ٠مک٣

كمّل ٔو

لّمـ

ٗ ظر

آُّ

ٟھّ زھلُ ١شہّ رسکل می٧ا رل ٗ ظر

آُّ

حٗ آن کَ طلمَ ق٠م ُّق ٔو رٜك
َ خّصـ ٗ ظر آُّ
ّْ ضٔش ٙلّ ا٢تٌ ىجھ
ٓ٥رُؾ ٣ی ِ٧ہف  َ١دمحم کل طل رنکھّ
قرآن کَ ٞہلل میك كمُّـ ٗ ظر
رس وقٔ ٗ ظر کٍ شذ

بز

آُّ

ٚلش ٝن ٣یِ٧

اق ٚلش لّ ٓ٣ري ہمیك خُّـ ٗ ظر

آُّ

وي ْحر عللم ٢یلُ ہَ می٧ا مم٠ود
کلّمه ہَ ٝن رعکّ کہیك مّخـ ٗ ظر آُّ

3805

وَ
ّ
ی
ف
َ ہیك هٗ رق الل لظ
ح ػہّه کہن
س ّبا َ
ٝن ْجي مّ ىجٌ رنکھّ ٝن عّرل ٗ ظر
ُّر

آُّ

آ گ یّ ىح قـ میك ٣ی٧ا ِنٹھ یّ ىجھکل

َ حٗ مو لّمـ ٗ ظر آُّ
ُّشوه میك ىجھ
خّقّن ہَ اق ار ٍ٠عًمله میك ت مہّشِ
قبع٣ ٧ی ِ٧رشواضِ لّ مُّـ ٗ ظر آُّ
قٍ اللاه عٌ یتسُس ہل ٍ٠م٠د ٔو رٜك میك
اكم٠

َ عّقـ ٗ ظر آُّ
ٚل ٞۂّّ ىجھ
*****
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َ ہَ ٓ٣ہّن کَ مّ َ١میك
ص ٠مک ٣کَ ش ہن
َ ہَ ٓ٣ہّن کَ مّ َ١میك
ص ٠مک ٣کَ ش ہن
ایمّن مًه ٙہَ ؽرقّن کَ مّ َ١میك
راُّ ہل ٚل مـ خّى ٔسنت ٞکَ راٚله میك
َ ہیك ُّران کَ مّ َ١میك
ُّران ہٌ ش ہن
ٝن ْمع ہ٠أّ ہَ ٝن ْمع امّه ٙہَ
ہ ٧روش میك خلتٌ ہَ طمقّن کَ مّ َ١میك
ُ
خللِ سَ امّه ٙکَ شوٓق ہَ شذ شوٓق
َ ہیك ٝن طیٗ کَ رامّن کَ مّ َ١میك
ش ہن

3833

ہ ٧نلک  َ١خُّّ ہَ  ،ہ ٧ىلم  َ١مُّّ ہَ
ٓ٣وان ذ٤ھٌ رعلت ٓ٣ہّن کَ مّ َ١میك
َ آُ٠ھٌ
گل َکي گْ ِ٣حلٍ  ،خلتٌ ہَ خل
قرآن لّ خّمظ ہَ  ،قرآن کَ مّ َ١میك
ُ
ص
َ ہل ُٛ٠ف اُکل  ،رّ یّ لّ مکله خّ ـ
کیس
ٟ
َ ہیك ن ی طّن کَ مّ َ١میك
طل للك ھٹکن

*****
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ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھو
ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ
ْ

اےنْ ْيبسْاهلل ْ ْانْ ْ ْدىربْ ْ ْپصْ

رساك ْر ِ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْرسسرْ ْ ْ ْپصْ ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ

ظبْ ْ ْ ْاّبياء ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْافرسْ ْ ْپصْ ْ

ْ

ٌوالان ْ ْ ْ ْيًل ْ ْ ْ ْانصـْ ْ ْ ْ ْ ْپصْ ْ
ياىًْْ ْان ْ ْحمعَ ْك ًًٌْْْ ْپصْ

جحابْ ْ ْاْيوً ْ ْ ْپصْ
اهلل ْ ْانْ ْ ْ ِ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ

ْ
ْ

امحس ْ ْانْ ْ ْپياريْ ْ ْدررت ْ ْپصْ ْ

اظالـ ْ ْان ْ ْيايل ْ ْجوٖصْ ْ ْپصْ

ٌادر ِ ْ ْاْلہصْ ْپصْ ْ
خعْنی ْ ْان ْ ْ ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ

اٌاـْ ْ ْ ْ ْ ْػربْ ْ ْ ْ ْ ْپصْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
فارسؽ
ِ
ِ

خيسر ْ ْ ْانْ ْ ْكاھال ْ ْدىربْ ْ ْپصْ ْ

ْ

امحس ْ ْان ْ ْ ِْواظٕ ِء ْ ْ ْانرب ْ ْپصْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ
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ْ

اٌاـ ْ ْ ْ ْ ْْالہصْ ْ ْ ْْپصْ ْ
ػبری ْ ْ ْ ْ ْ ِ

نصْ ْار ِ ْ ْيًل ْ ْان ْ ْ ْغقْفص ْ ْ ْپصْ ْ

لٕ ْ ْانْ ْ ِْْواظٕ ِءْ ْ ْْاؾغص ْ ْْپصْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ
ْ

اِوارْ ْانْ ْٖصْ ْايمْ ٌْوہصْ ْپصْ

اكال ِدْ ْ ْ ُْيب ْ ْكْ ْ ْ ْخيسر ْ ْ ْپصْ ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ

اْلہارْ ْ ْاْمئػة ْ ْظبْ ْغْصْ ْ ْ ْپصْ ْ

ْ

ػہضادٔ ْ ْ ْاْٖاْ ْ ْ ْخارضْ ْ ْْپصْ ْ

ٌوالان ْْليب ْ ْك ْ ْْلاھصْ ْ ْْپصْ

يارش ْ ْان ْْرييفْٕ ْْهاھصْ ْْپصْ ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ
ْ

ليب ْ ْانْ ْْظالگْ ْْدياجوْ ْ ْْپصْ ْ

ديوة ْ ْان ٌْْيوؾ ْْھساجوْ ْْپصْ

ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ

ابسايعْ ْ ْْپاؾ ْ ْ ْْذكاجو ْ ْ ْ ْپصْ

ْ

ظيفْاهلسیٌْوىلْلاٖصْپصْ ْ

رسخاينْ ْ ْْخهمیِْ ْ ٌْْاٖصْ ْ ْْپصْ

ظيمافْ ْْاٌاي ْ ْ ْْكاٖص ْ ْ ْ ْْپصْ ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ

3830

ْ

ابكمنا ْ ْ ْ ْْػأْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْْپصْ ْ
ْانئبْْامحس ْْپصْ ْ
بصٖاف ْْديںْ ْ ِ

ْاـْ ْ ْ ْ ْْلْٕ ْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْ ْْپصْ
مه ِ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ
ْ

دف ْْرات ْمیاينْ ْھيْْظب ْْپصْ ْ

ياىًْ ْان ْْؾفوةْ ْےنْ ْْىب ْْپصْ

جعبيح ْْرےهْْبطْھيْىبْپصْ ْ

ؾيواتْپڑھوْؾيواتْپڑھوْ

*****
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فٍىاد ثثشٌٍ٘ وشَئسس داػٍ اهلل ين ِذزخ ٔسس
فٍىاد ثثشٌٍ٘ وشَئسس داػٍ اهلل ين ِذزخ ٔسس
ككى َب هك وشٌ ٌُئسس لشاْطط ين رالوح ٔسس
طىىب ؛ وٖ ٌىككى ٔسس دَىهٍ ْا حمّذ ٔب
ححظظشٖ ٔسس وشسس دائُ اهلل ين ػجبدح ٔسس

واهلل ذمبيت ؛ وٖ ٌىككى ٔسس هج عككال

اخالؿ عٍ ساوهسس ؛ داػٍ ين والَخ ٔسس
دُٔب أسس ػمىب ين ٌسس ؛ عت عؼبدح ٔسس
ِىىل ين غالٍِ ٔب ثثظظين ٔسس لِالدح ٔسس
ِشمُخ ثٕسس خبطط هج سامُخ هتئٍ وشعسس

داػٍ اهلل ين خذِخ ٔسس خبٌـ وشٌ ُٔخ ٔسس

3838

عىطط ؽبطط ين ُٔبثخ ؛ ْا طُّيب داػٍ ين
لىعني ِثً إ٘سس خبؾٍ دسس ؛ لش ثخ ٔسس
عىطط ؽبطط ٔب فنبئً ؛ القً ٔب ؛ هي دمثىي
ُ
طْ ِٗ ٔيب خبؾسس ؛ داػٍ ٔسس اخوة ٔسس
داػٍ ين ِؼُّخ ِب سوئٍ هج زغني اوثثش

خٕخ ٍِسس إ٘سس هي ثثٍ وىثشٌ ؽُش ثخ ٔسس
وش طىي ثمبء اسس سة ثش٘بْ دَطط ِىىل ين
ؽريَطط رى دػبء وشخسس ححىٍِ ا٘ين ُعذّح ٔسس

*****

3833

صلشت ٣ی٣ٓ ُ٧ہّن رٜك ہَ خللي گ ٣أسٌ
صلشت ٣ی ُ٧اِ ْجف رٜك ہَ خللي گ ٣أسٌ
ٝن ًْس لّ منن أسّ ٝن ٌکـ يير أسٌ
مّّ ی٣ ٠ی ِ٧ہلگّ ػہّه میك ٝن وسٌ لّ
َ
ٔ
ق ٠أسّ  ،خ ٠أسّ  ،رہق أسّ  ،کير ا سٌ
ُ
الععه ٙہلل ؼخٗ مّن ہَ ٔو کٍ
َ میك آ ٍ٠ہَ مّن ٔط ٧أسٌ
کف رنکھن

ّ
م یّ رـق ہَ ٔو لّ کو هسقػ میك ػہّه کَ
ٕصلٓٝ ٣ن آ ٍ٠کلٍ٠

ہمکل

ٗ ظر

أسٌ

اق ٌکـ سٌ ٜق خّ ٍ٠ہَ آنکھمه کَ م قُّـ
ُ
رھق ٣ی ُ٧لگٍ شہتٌ ہَ رو رو ٞہر أسٌ

ٓ٣ہّن رٜك

3833

ہ٣ ٧یَ ٧نال ہلُّ ہَ شر ُّم سَ ٣یِ٧

كؿه ٙسَ می ِ٧ہّٟي لگٍ ہَ سی ٧أسٌ
ٕہرا ّ ی٠ھّ يٝ ٧ن ٣یٕ ِ٧ہزاروه کَ اِ مّي
اہلل و یّ َ١ہمیك

خل ُ٠ـی٧

أسٌ

ہل َ١ہیك ٔطٞ ٧ہلٍ مًقّت میك مقیلن
ه ٍ٠٣ہَ خىیٔ ٙو رٜك کٍ آ ٣أسٌ
َ ٝن ہ٧گ٥
خّٛف کل ىجٌ اہـ ملػ کہن
معللم ٣ی ُ٧ہل ٍ٠ىحّوت ا گ ٣أسٌ
مّہله کٍ ٟھٌ اظ طرد گ٥شٞ ٍ٠ہیك ہلگٍ
ہَ ٣ی ِ٧عًمله کٍ ػہّه میك گ٥ش أسٌ

3835

ہَ آح کَ رن مّلگ٣ي ي٧وش رٜك کٍ
ہلّ یگٍ ػہّه میك  َ١و یّشق ىحر أسٌ
ُ
رس طرد کَ ًسمّش ہل ٍ٠للؼ کٍ اهٙ
ٔستٌ ٣ی ِ٧اع٠ا کٍ ہل ضٓ ٣و ضٓ ٣أسٌ
ہَ عہ ٠میك ٣ی ِ٧طل ہ ٧اق ُّت کٍ ْحقیؼ
آّ ی٠ي کل ہلگٍ

ٝن

ہلٍ٠

ِ یسی٧

أسٌ

ٝن م٠د ہَ وي م٠د کو ٟھر آة ہٌ اكم٠
ہ٧

خ ی٠

َگّ مگ ٣أسٌ
َگّ ٝن کہ
کہ
٭٭٭٭٭

3838

طمش ّ یّّٔ ٓ٣ہّن رٜك ٝن ظہلش طیٗ کٍ رنکھم ٞہہخٙ
طمش ّ یّّٔ ٓ٣ہّن رٜك ٝن ظہلش طیٗ کٍ رنکھم ٞہہخٙ
َ ؽروظ ٜق گتٌ ہَ طؼ کٍ رعلت
ظہلش کَ ضٚلشو سَ ىحک
ء

ظہلش لّ زٕکّ ْ ٜشہّ ہَ ظہلش کَ لہرا َ١ہَ شأّ
ُ
ی
ی
گ
ل
ؾ
ؿی ٙکٍ ـ ـ میك ّنز سَ ٓ ٌ٤شہٌ ہَ آقّ کٍ م٠حٙ
٘
ص
غ
و
ٓ٣لّت لّ رؿمن خّشٝه ہَ ظہلش کٍ بیك ہَ خّ ـ
َ ہَ ْحًى
ٓ٣ہّن رٜك کَ رشُّش سَ کتٌ ُعّرٚل کَ ملن
ٟ

ٔسّش٤یك م یّ ھت ٜشہَ ہیك اہلل وي لکه ٙاہلل

ہٌ خَّ١

ُّ
ّ یّش ه َ١٣مللٍ کَ اوٓ ٣قرسنن َۓ ق٠ظ کَ رشً

3883

ہّ ٧م ہَ خللي ٝن مّي رٜك لّ م٠ا ْ ٞگل ْ ٜشہٌ ہَ ہ ٧خّ
کلن ًستحّ آُّ ضمیك ٓ ٣ػہّه ْحّ ہَ لصـ کٍ ٕہرت
َ شب کٍ كؿف ظہلش طیٗ ضمّه ہَ
ٕعٕ ٧صی٧ت سَ ر نکھ
ہمّشُ ع قـ م یّ خّ َ١مللٍ آة کٍ ٓ٥ر شب م یّ ہَ ذ٣هٙ
رّ یّ رول ہَ خَّت ہَ ٓ ٣رعّ سَ راعٌ کٍ ہف عتٌ ہَ
ذ٥اٝن ہمکل راعٌ کٍ ؿت لّ مً ہَ خ یکٍ ٝن کل ٍ٠ہَ قیهٙ
ّ
ی
سیاں
ُّّ ی ٠و الہّم کٍ ہَ رسُعُ عیٗ کٍ ىلت لّ ہَ ٝن َ ُ
ہَ ٝن  ٙقّصّ ظہلش لّ ٝن امّم کٍ ٗ ظرً کٍ ہَ طّقٔ

3883

ُعّرٚل کَ ه٣امیل کَ قرّم میك لنتٌ ہَ مّشُ رّ یّ
ؼھکّ ہَ ي ٧لِّی یّت لّ هٗ خگو ؼخٗ سٌ ؼھّ ٍ٠ہَ ـیً٧
َ ه ٣ؽرػ اِ ٓ٣ہّن الۂ ُ٠و
سیٜ٧ك ارب سَ صللات ٓ ٤ھک
ظہلش طیٗ رکھً َ١والَ اُُ ٠ؾ ُّقٍ شہل قٍ الظخٙ

*****

3883

طمل خ یّت

َچ َضر

طل ّ ی٠ا

ٔ ط٧

هِ٣

طمل خ یّت

َچضر

طل ّ ی٠ا

ٔ ط٧

هِ٣

ٚل م٠د ْجف رٜق کٍ کجي ىخبع ٧هِ٣
ُّوِ ت ير وي نیٗ

زنخدانَ طلش لّ

ّ ی٠ا طل رل میك ٣ی ُ٧وَ لّ ىحر هِ٣
ُ
اص خّوِ صّـ راؿ خگ٤ ٣یق شوض میك

وَس

ٔو کٍ خّق ُّ سَ طل نبنن يير هِ٣

ُّب

گُھ ےس

قیلل ّ ی ٠ہل ٚل

ٚلص

ه٣

ُّه ُؾ رعّ َ١ـیٔ ٧و رٜك ا ٓ ٣هِ٣
َ
ا ذ٣

اطّغٔ ٙو

واَ

ہ٧

اق

ٔط ٧

ہبگّم مّم ُّوِ طل وقٔ ىحر هِ٣

مّي رٜك

3880

ُؾ شوضي ذ٣خ
آّمرگٍ سَ

م

ظتٔ ٟو سَ یمّم مّل

ا٢تٌ

ضمّٝن ٔط٧

هِ٣

رْمق کٍ ٣ی ِ٧دٞ ٜہیك مقیلل کیله ٝن وي
کعنن کٍ

ُّ

ّ یّري

رّتہب ِفر

هِ٣

٣ی ُ٧رعّ سَ روضؽٌ ہل راخـ ٞہشٙ
ُ
ٚل رس کل خّہَ رم میك ارھر سَ ارھر هِ٣
ىحلص ت مہّشا ضہٟ ٧ھٌ کہّوِ ٚل ہَ مف ی٠
اوسیٟ ٧ھٌ طل خّ َ١ع٠و ٚل غ٧ش هِ٣
س
٘ؾرٙػ ٣ی ُ٧وـظ ً لسـ کٍ  َ١ىخق

اہلل

ٗ ظؽ رٚلِ ٚل ملؾ گلہ ٧هِ٣

3883

خ٠ه ٙمیك ُؾ ٝن ُؾ ٣ی ُ٧قبعٝ ٧ن رخـ َُّ١
َ زصلشُ ـی ٧هِ٣
حٗ ُؾ ٝن خّکَ ٞہل
اق یّل

ٚلش

لىحن ٝن

اہلل

ُ
اُکل

رُ٠يء ٔو لّ ہ ٧اق شوض
لىحن

ُّش

شوٓ٣و ٔو

خ٠ا

ِ یسی٧

هِ٣

کَ طلاه هِ٣

صّ ل ٞهُ ، ِ٣ؼ ی ٠هٞ ، ِ٣ہري وش هِ٣
َ ٘ؼ ی٠
ْجھس

ہل ٝن کٹھٌ ػ ی ٠کٍ طلسٌ

گھر ػ ی ٠ن ظر گھر میك ٣ی ِ٧مّل ٟھر هِ٣
اكم ٠ؽمّر رٜك طل ِ قّغ ٙه٣ ِ٣یُ٧
ٚل عوم ذ٣م ٣یٔ ِ٧و ْحر و ٓ ٣هِ٣
٭٭٭٭٭

3888

طیٗ لّ ظہلش ہلِ طّہ ٧کٍ ٗ ظر ہلِ
طیٗ لّ ظہلش ہلِ طّہ ٧کٍ ٗ ظر ہلِ
اِ آقّۓ اق٠ظ هٗ ٣ی ِ٧ہٌ ؿع ٧ہلِ
طیٗ لّ ٚل ر اعٌ ہَ طّہ ٧لّ
طّہ ٧لّ

ِر
ُطُ
ر

شالہل

ہَ

ہلِ طیٗ لّ ف ظر ہلِ

رکھًوِ امّم اّ یّ رُ٠اش ٣ی ِ٧ہّٟھمه
رن آوِ

ؾٌ َعز

اوش ُّشْجٌ ظہلش ہلِ

مپیٝ ٧ن امّم ہلِ ُللاش کير ٝن ہلِ
رو شطنه ٓ٤ھَ آقّ

اہلل

لّ مک ٣ہلِ

اہلل لّ كم ٠ہلِ صللات ٢تٌ ٓ ٣ہلِ
ُ
اوش آل ٢تٌ ٓ ٣ہل اوش اُکٍ سه ٣ہلِ

3883

طلػ ٙہل ٢تٌ لّ اوش شىٝه وي علٍ لّ ہلِ
گلُّ کو وي مپیًْ َ١ ٧س ہلِ يير ہلِ
مپی َ١ ٧امّم ہلِ ؿی ٙکَ لًم ہلِ
شطنن میك مًم ہلِ مؤمق  ٗ َ١ظر ہلِ
اعلٍ ہل ٕصیٗ طل کو ٓق لَ ٝن لًمل کل
ٓق لَ ٝن مًمل کل ا٢تٌ ٝن ق٠ش ہلِ
َگّ ہٌ طیٗ کل
مپی َ١ ٧وي خللگ ٣ر نکھ
ُّ خ ی٢ا کہو روه میك طلب وي ٕع ٧ہلِ
ىحراب میك خللي ہل هٔ ٣س ٝن ظمؼن کٍ
رو شکػ٤ٓ ٙھّوِ ٔس خلٝ ُ٠ن ـی ٧ہلِ

ُ َ
ّ
هإحـویي باالهام علیَ السالم ً ِـیت
3883

لیلِ ٝن عًمله هٗ ٝن اّ یّ اذ ٣ہلِ
خّمع طل ہلِ اٚلش  ،خّمع طل ہلِ اضھر
قّطمنه ٞہخ ٙمیك قّطمٌ ٌع ٧ہلِ
طیٗ کَ ہل طلگ٣ر ہف اوش
٘ؾرا لّ

اہلل

اکی ٧کَ

سمّ ہلِ ہ٠ُ ٧و زع ٧ہلِ

ملَُّ اِ طیٗ اب رکھًوو ٝن خل ٠اض خل٠
طّہ٧

کٍ

رعّى لّ ٝن ننٹھّ ت ير ہلِ

ٓ٣ہّن رٜك آقّ مّ طّہ ٧لّ ٔط ٧ہلِ
خللي یمّ ػہرِ میك طّہ ٧مّ ُ٠ش ہلِ

3885

اق یّل ُل ی٠

کی یّ ٣ی٧ا ٝن ٚل شب خَّ١

ہف ٚل ٔس ٞہٌ خّٚ َ١ل کلٓ ٣کٍ ٞہر ہلِ
َ ٣ی ِ٧ہّٟھم ٓ ٣مہ ُ٠کَ خگ ٣گلٔو
او ٟھ
َ طیٗ خلٝ ُ٠ن فحر ہلِ
مؾرب سَ او ٟھ
َ می ِ٧ملَُّ طیٗ وي سی ٧سَ اب
ٕکل
ُ
اہلل کَ قرنبل لّ لسک ٣ہل ضير ہلِ
َ ہف طیٗ کل
آنکھیك کل ٝن ٟھر ٟھر کَ رنکھی یگ
اب خل ُ٠ؼھم َ١شوضِ اوش ػ ی ٠ن ظر ہلِ
اوش ػ ی ٠ن ظر کَ ٘ع ٠قّٛف لّ وي ؽرع ہلِ
َ ٔطٙ٧ػ اوش ػ یْ ٠حر ہلِ
ؿی ٙکٍ مل

3888

وؽػ آوِ ظہلش ہلِ اوش سیُ ٧لؾ خّوِ
َ کَ وٓ ٣ہلِ
ِ نع کٍ یمّض کَ ٘ع ٠جیس
اِ ٓ٣ہّن رٜك آقّ ٣ی ِ٧ہٌ ُ٠ولٔ اب
طیٗ لّ ظہلش ہلِ طل ـی ٧الیط ٧ہلِ
هٗ آل ٢تٌ کَ گھر میك ہلِ وي هٗ آوِ
رّ یّ میك ػہّه رنکھم ٔس ـی ُ ٧ال عی ٧ہلِ
َ
طیٗ لّ وو یلو ہَ طّہ ٧لّ سش ٘ؼه ہَ
٣ی ُ٧وي زع ٧سَ ٟھٌ لمتٌ ہٌ عير ہلِ

َ هٗ ہُّ٧ل شہَ ٣یِ٧
او ی ٠کَ ٘عتچ
ہٟ ٧ھـ ہل ُعّرت و ی ّ ٠یؾ ْخ ٙىحر ہلِ

3833

طیٗ ہَ رسیق اٜق خ ی٠ش لّ خگ ٣گلٔو
طیٗ سَ ہ ٧اق ملوػ میك قت ٞو طفر ہلِ
٣یٝ ِ٧ن عًمله ہف رٚلٕگّ رعّ ہمکل
َُ
٣یٝ ُ٧ن رعّى میك ُّىلت و رشش ہلِ
حٗ ہلگّ طللؾ ّمشح مؾرب سَ امّه ٙلّ
مؤمق کَ گھر و گھر میك خّول اوش مک ٣ہلِ
مّٝن میك ٣یُّ ِ٧قر طلع اہـ و ػ یّل طلع طلع
ٟھر ٚلش ٣ی ُ٧حٗ سَ رل ہلِ ٝن گھر ہلِ

َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ
اعبـــد فــ ِایــاک اســـخــ ِعـــیي فــ ِایـــاک

خ٠ه ٙمیك ٣ی ُ٧مللٍ میٝ ُ٧ن کير ہلِ

*****

3833

ؼخٗ ُّضگٍ آح گل٥اش میك ہَ
ؼخٗ ُّضگٍ آح گل٥اش میك ہَ
گھ یّ

طلب آ ٣گلہُّ٧ش میك

ہَ

ؼھرُ  َ١ہَ ُُّ٠ھٌ ل ُ٤م یّ ٓ٣آ٣
ًس
س
ل
ـ گلہ ٧رس کَ ہُّ ٧ش میك ہَ

َب ّص
زؼ

کناں

رُکي

ُّشان

شظهٙ

ؼخٗ ؼھـ ٝن عّلف کَ نیسّش میك ہَ
ظمق میك طل رنکھّ ٚل گـ اوش عتحن
ہ ٧اُؾ خ ی٠ي ضن مّذ ُّٓ٣ش میك ہَ
ّ
طیلش طلع الحّن وصّـ طؼ ہیك
ٚلاۓ طلسٌ

ٓ٥م اىحّش میك ہَ

3833

لہک یّ

ک
ھ
ک
ل
ھ
ًُّ

ٞہف

مہک یّ

ٓ٣ن شُؿ ُٓ٣ؿ رس سَ اضہّش میك ہَ
ّ یّ

ْچبنن گـ  ،طلاہ٧

کٍ وستٌ

ؽروظ ٞہّش آح ننگّش میك
سمّه ّ یٌ٠

گ یّ

ہَ

طلب آُّرگٍ لّ

طل ہـ خـ ٝن کلغن و ُّضاش میك ہَ
ُ
َ سی ٧اظ کٍ
َ کت چ ن ن
او یؿ ہَ وس
وسٌ رل لّ ہف وصـ رل٠اش میك ہَ
کل ٍ٠رؿف وا

ٓ٣گسٌ

ر ؿف ٓ  ٣ہَ

کلً ٍ٠ستٌ رؿف مَ طلاش میك ہَ

3830

َ
وس
ْچشٗ

شوء

ّ
ت و یّ

ًْسّر
ق٠

ُّش

سی٧

ضبلٓ٣

میك ہَ

گـ ي٧ذ کل رُکي  َ١فیق ہَ وي
ُ
مگق رس لّ رل شُؿ شرسّش میك ہَ
ہَ ه ٣زاَ نی یـ ِ َ١ی یّب اظ کل
گ٣فنن طل رل ضلػ کَ ُّش میك ہَ
ٓ٥امٔ طل ہَ رل ُّ٣کٍ کير میك
لحؾ ؤسٌ م یّ مّذ گل٥اش میك ہَ
لْ ي٧ذ  ،ره ٙخ یّ ٍ٠لّ عّّؽ
کہیك شُؿ مْ ؤسّ گل٥اش میك ہَ

3833

ُ
ؽرػ  َ١ذ٥اه ہَ گلص یّن الفٙ
کو ُؾ ؾؾؽ ٞہلع ہص یّش میك ہَ
کل ٍ٠ر٢یلُ ؾؾؽ میك ہَ رٚلاٝن
کل ٍ٠ؾؾؽ ر٢تٌ کَ اي٧اش میك ہَ
ؽرػ روٚله عّلف کٍ طل ٍ٠و شوٚؼ
شصّۓ ٔو قبض آُّش میك

ہَ

مّي

دمحم

ہَ وي

قبض

آُّش

ٝن ُّشع ٟھٌ رس کَ طلبگّش میك ہَ
َ می ِ٧مّقٍ
٢یٔ ٚص یگٍ ہَ ىجھ
ٝن رل می٧ا ي ّٔ٧رُ٠اش میك ہَ

3838

ًُ لّسنن وصـ خّه ْچش میُ٧
ٝن

طّقٔ خ٠ا ٍ٠ىجي ضاش میك ہَ

شکنی ٙمی ِ٧رل کٍ ہَ ُّظ ٣یِ٧
قراش اب می٧ا ٣ی ِ٧اقراش میك ہَ
ًستحّ

َ
ىجھ

مّش ُّ

ٚل

رؽال

رِ

و لط ؾؾؽ ٣ی٧ا ٝن ٢نمّش میك ہَ
٣ی٧ا

ُّم

وشر

ضُّه

ُّ دمحم

٣ی ُ٧سه ٣ہ ٧اُؾ ُ٢لّش میك ہَ
ٝن رل ْجي ٝن ص٠قَ م یّ میك  َ١حٗ سَ
وي ًقہلش ّْ سَ ُکللّش میك ہَ

3833

کہُّّ

طل

ق٠وُ

ٔو ُ٠ش رٜك لّ

اسَ فحر اخ یّب و اخ یّش میك ہَ
ہَ رس ع قـ و رأش لّ ىخ یّح عّلف
وي رأش ٣ی ِ٧کقش ٓ٣راش میك ہَ
ٚل ىحللف ہَ ٓ ٣خًٚؼ لّ خّلؼ
ْىجھ یّ
ٔو

َ شْف
ْجھ

رُ٠اش میك ہَ

نیػ رٜك راعٌ طؼ لّ طلہ٧

ٝن ُ٠ش رٜك مل طّن آ٣اش میك ہَ
وہٌ طرض

مّہٌ وہٌ خّي و خللي

وہٌ ىٔ ٜو رٜك کَ شق یّش میك ہَ

ٓ٣ہّن رٜك

3833

وہٌ راب و رہش ، ٙوہٌ طلر و شظهٙ
وہٌ ؽزم و ہهٝ ، ٙن ي٧راش میك ہَ
شُّه ، ٙو یّه ، ٙقراه ، ٙرشاهٙ
ي٧اقٔ وہٌ ٔو کَ اطماش میك ہَ
ٔسی٧ت ملؾ وع ٔ ،ؾممٔ قلؾ وع
سیف ق٠سٌ ْجي ّ یؾ ه٣راش میك ہَ
طلٗ حٗ کٍ ہف کل خىیلب سَ ہَ
ہلظ کجي ٝن رشہف و رّ یّش میك ہَ
ؼخٗ علف و عف ، ٙؼخٗ خلف و لکهٙ
اِ قرر ضمّه ٣ی ُ٧گف یّش میك ہَ

3835

م٠ا قبض خّشُ ہَ ٣ی٧ا ػہّه میك
ٝن ذ ٍ٠ُّ٣مْ آ ٣ام طّش میك ہَ
لفٗ ُ٠ش رٜك ق٠ش شکھ یّ ہَ اعلٍ
كمؾ رٜق کٍ رس کَ اٚلاش میك ہَ
ُ
ہَ اظ ُّق گلہ ٧لّ شوض وَرت
طل رعلت کَ گلہٕ ٧ہلاش میك ہَ
ٝن ہَ قرً

العیق ضٜق الہ ُ٠لّ

َ سَ إصّش میك ہَ
قراش اظ کل رنکھن
و یّشق ٔو رٜق کل ہٞ ٧ہنی ٙہل
َ
ٝن رش م٠د ؼھبکّش و للکّش ہیك ہَ

مّي رٜك

3838

ضُّري میٔ ِ٧و کٍ ہل عير و رولٔ
ٝن ہٌ وشر اض قّء و اظہّش میك ہَ
٣ی ِ٧روه ٙو رْمق میك ہَ قرف اّ یّ
طل اخ یّش میك اوش اي٧اش میك ہَ
اِ

کل

کَ نگہ یّن ٝن م٠اد ٣ی٧ا

٢ی ٚان رٚله قرؼ الکّش میك ہَ
ہل

ٚلد

ضمّه ُّش ىحلص لّ ٣ی٨ا

ُ
ػہّض اظ کٍ م طلٗ لّ ىح٠ھّش میك ہَ
٭٭٭٭٭

3833

جعب ْ ْظًادت ْ ْيسْ ْپْص ْ ْزٌَْ ْےھچْْ،ھكْ ْھجٌْْاْ ْػادابْ ْا ْ ْمچَْ ْےھچْ
ْ

جعب ْ ْظًادت ْ ْيسْ ْپْص ْ ْزٌَْ ْےھچْْ،ھكْ ْھج ٌْاْ ْػادابْ ْا ْ ْمچَْ ْےھچْ
ھك ْ ْابغباںْ ْھج ْ ْان ْ ْ ْ ْذكاملنن ْ ْےھچ ْْ ْ،رسا ْ ْان ْ ْداعيِّ ْ ٌْؤمتَ ْْےھچْ
ْ

برشٌْْاْ ْابسايع ْےھچ ْھيْ ْؾورةْ ْ ،كصاْ ِفْ ْ ْانلقْ ْ ْينْ ْےھچْ ْھي ْظورةْ
ےھچ ْ ْاْ ِؿ ْ ْامحسْ ْان ْْظِْػصْ ْان ْ ْ ِظسرةٌْ ْ،سيْٕ ْ ْھج ْ ْنزن ْ ْ ْانْ ْْيسفْ ْےھچْ
ْ

جعبْ ْدمحمْ ْينْ ْكسيسْ ْھيلكْْ ،ےھچْ ْاجضاءْ ْاھوْ ْاىوالءْ ْےن ْھيْ ُكلْ
ھك ْ ْھجْ ٌْاْْجيؤ ْ ْف ِگَْ ْےھچْ ْابىلكْْ ْ،اٌاـ ْ ْليْب ْ ْےن ْْپْجنتْ ْےھچْ
ْ

ْاٌاـْ ْ ْليْب ْ ْانْ ْ ْاببْ ْےھچ ْ ْھيْ
ْ
،
ْ
ھي
ْ
ْ
ْ
ْ
ےھچ
ْ
ْ
ْ
ب
با
ْالي
ب
ى
ْ
ْ
ْ
ْ
ا
ٌ
ْ
ْ
ں
ا
هج
ِ

ےنْ ْاھْاْ ْخْجػْة ْجحاب ْ ْےھچ ْ ْھيْ،رسا ْ ْانْ ْھيْ ِْور ْ ْ ٌَِ ْكْْيَْ ْےھچْ
ْ

ازلْ ْين ْ ْديوة ْ ِْوْ ْا ْ ْ ِارـ ْ ْےھچْْ ،ھيْ ْػْٕ ِْوْ ْھجْ ْپص ْْفضسںْ ْنصـْ ْےھچْ

ےنْ ْاھْا ْ ْ ُسـكّانْ ْپصْ ْ ُْ ًًِْْ ْےھچْْ ْ،ھكالكے ْْظيوْى ْ ْاےن ْ ْھيٌَْْْ ْےھچْ

3833
ْ

ےھچْ ْ ْفاٌيةْ ْھي ْْػٕ ْ ْين ْ ْدكىةْ ،ےنْْغصب ْےنْْرشؽ ٌْْاْ ْےھچ ْْديوةْ
ےھچ ْظوّپاْ ْليْب ْھي ْحَْ 3جضيصْٔ،ھجْھْسْاےن ْظْس ْاےن ْمیَْےھچْ
ْ

افْ ْديں ْْػریْ ْربْ ْينْ ْكوْةْ
اْ ْديوةْ ْاحلق ْ ْين ْ ْػاف ْ ْك ْ ْػوةكْْ ْ،بصھ ِ
ےنْ ْ ْدیهھي ْ ْاھوْ ْاىوالء ْْين ْ ْيضْةْْ،رسا ْ ْان ْ ْافساد ْےنْجيَْےھچْ
ْ

رضاُة ْ ْ ْ ْ ْاىًلوْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْدمحمْ
ظالىةْ ْ ْ ْ ْ ْاىفقوْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ِْْ ْ ْ ْ،

ِؿوصْ ْ ْانْ ْ ْاھو ْ ْےھچْ ْ ْدمحم ْْ،كسس ْ ْين ْ ًٌْسف ْ ْانْ ْھيْ ْرحَْ ْےھچْ
ْ

میاين ْ ْ ْارالصْ ْان ْ ْ ْمچَ ْ ْيسْ،ےن ْ ْ ِيملْ ْك ْ ْخوكةْ ْ ْينْ ْامجنَ ْ ْيسْ

جٌلؿ ْ ْےن ْ ْخعَْ ْين ْ ْيسفْْيسْ،چْينْ ْےن ْ ْىيئ ْاْیو ْ ْاْ ْخسَ ْ ْےھچْ
*****

3833

ؼخٗ قرآه لّ خّمظ ہَْ
ؼخٗ قرآه لّ خّمظ ہَ

ؼخٗ ٣ی ِ٧للاسظ ہَ

ؼخٗ ٣ی ُ٧ملاـظ ہَ

ؼخٗ مللٍ دمحم ہَ

ؼخٗ مّن ّ یّّٔ ہَ

ّ
ؼخٗ ؽز و خًلٔ ہَ

ُ
ؼخٗ شغٗ و مۂّّ ہَ

ؼخٗ مللٍ دمحم ہَ

ؼخٗ ق٠سٌ ٗ طّشي ہَ

ؼخٗ ٝن گلہزاشا ہَ

ؼخٗ هٗ لّ ٕہّشا ہَ

ؼخٗ مللٍ دمحم ہَ

ؼخٗ ٚلغن و یّ َ١ہیك

ُ
ؼخٗ هٗ کل شَ َ١ہیك

ؼخٗ هُ٣ـ رکھّ َ١ہیك

ؼخٗ مللٍ دمحم ہَ

3830

قرمُّّ

ي٧ـ ّمشت ٔ َ١س ُُّّ

ؼخٗ

ارسّن

ؼخٗ ٓ٣

طلع ّ یًُّ

ؼخٗ مللٍ دمحم ہَ

ؼخٗ ٝن

خّمؼن اُ٠ش

ؼخٗ ہَ مک ٣لّ من ظر

ہَ ٔسنت ٞهٗ کَ لْ اوٓ٣

ؼخٗ مللٍ دمحم ہَ

ُ٠ش اظ لّ وي طّہ ٧ہَ

ُ
م
ٝن ٓ٣ہّه ا کٍ ُّہ ٧ہَ

یمّ ٍ٠رس لّ مّه ٣ہَ

ؼخٗ مللٍ دمحم ہَ

*****

3833

ؼخٗ ہَ ٚلش شب ُّضل ہَ ٙقش خىبع ٧خّصـْ
ؼخٗ ہَ ٚلش شب ُّضل

ہَ ٙقش خىبع ٧خّصـ

مکمـ ست ٟہَ قّصـ
َ
اُّ قّٛف اُّء مّمـ

مععف ہَ

وطلر

علف

کٍ

ُ ّ
لٍ٠٠

علف

کٍ

قتٌ لّمـ

قیلػ ع قـ ہَ واصـ

ُ٣٠ی٧

م یّب علف

کٍ

ٙقسی٧

م قّم علف

کٍ

٘عپی٧
ٕصلٓ٣

ہَ شوض ػ ی ٠کـ ٣یُ٧ؾ

مک ٣میك ہَ ؼخٗ ْحرُؾ

قیلرو سَ ہلا  ٙقک یؾ

ٙقی یّ ه ٚگتٌ ٔسک یؾ

ُ
اىؼ میك خّو قّه اعًم
َ
َ
ہَ اي٧ـ خّل میك اذ٣ام

ُ
اىؼ سَ مّطرً اقًم
ہَ ٚلم

ملل٠

میعّم

3838

ہَ ٓ٣ہّن ہُّ ُ٠ہ٧

ہَ طیٗ طنتٌ ُّي٧

وَرت ٢ی ٙمیك طّہ٧

للعّير

ُکھً ہَ

ُّب

ُ
ًستجٌ مّه ٝن ہَ شدحّه

لسّن ص٠ف کٍ

ؼخٗ ہَ ٗ ظؽ کٍ ٓ٣ہّه

ہَ کل او یّ َء ٓ ٣ارسّه

مللٔ ٠ؼعیك

ہَ اشػ اہلل میك ت مکیك

ہَ قّصـ ست ٟکٍ ِیبیك

قتٌ لّمـ کٍ ہَ ٘ؼبیك

ٝن زع٧ت م ٓ٣ا ٍ٠ہَ

ْجؼ معتٌ المعٍّ٠

ہَ

ہَ

مًُؾ کٍ ٞہٍّ٠

ہَ

ہَ شوض

لَ

ات ه ٙکٍ ٔسٍّ٠

اِ ٓ٣ہّن ہ ُ٠مللٍ
ہَ راعٌ آة ہَ اولٍ

ِی یّه

تكیت ُّلت قیك لف
َ
ہَ ار ٍ٠آ ة سَ اعلٍ
َ

3833

ہَ

ویٗ

م ؽرػ میك نیّفکَ َ

َ

گ یّي سَ ّؽ ہَ شخلیق
قپی٧

ل طّقٔ کٍ
شہَ

راُّ

شہَ

خلُ٠

ہَ مللٍ شظه ٙرصبیق
ِ
قیع

ُّقـ

ُّلؽفر

ٗ ظر عّمـ
َ
اُّ

ہَ ّ یّسٌ رُ ٠میك عیبیق

للصلش

م یّقٔ کٍ
شہَ

قّٛف
ق یّ ُّْف

لع٧

قُّـ
ضاُـ

ع
لمٌ اُّء راٛف

شہَ رٜك کٍ ّ یّء مّلف
للح ٠التخٗ اَُع ٠صغفر الصّرف ٞہّ ٍ٠صّحٗ نیػ الٜ٠ق صّحٗ

*****

رام ىح٠ي

3833

فعه ٙلّ ٔسّن ہَ ٝن رٜق کٍ ٓ٣ہّن ہَ
نیػ رٜك کَ لعـ ٓٝ ٣ن خّن ٟھٌ قرُّن ہَ
فعه ٙلّ ٔسّن ہَ ٝن رٜق کٍ ٓ٣ہّن ہَ
نیػ رٜك طّہ ٧کٍ جنتٌ خّگتٌ ٕصلٓ ٣ہَ
ُّم ہٌ سَ ہَ ٝن طّہ ٧رٜق کٍ ًْسی ٧ہَ
ٝن ىچؿف ٚلش طؼ ہَ رٜق لّ مل طّن ہَ
قّطمٌ رعلت لّ ٓ٣ظف ٌع ٧میك لہرا رُّ
ًضح ٠خّکف میك گلْجٌ ٟھر اساٚله کٍ ص٠ا
آة کٍ ٝن مّن ہَ ٝن آة ہٌ کٍ مّن ہَ
َ
هٗ مًُؾ  َ١م یّ ىح٠ي ہَ آرم کَ لنن
َ
ئ ٧ضح٠ي ہَ ہمّشا ٟھٌ دمحم کَ لنن
ُ
طل ه ِ٣إکّش وي ا لیس ہَ ن ی طّن ہَ

3835

َ
رْمق ٓ٣ہّن رٜك سَ خّکَ ٝن کل ٍ٠کہ
ُ ٠ظمی٧ي کٍ ہَ ّ ی٠أش ٣یٝ ُ٧ن خّن لَ
رش ضقتفٔ ٙسـ يرواه اوش اٚل ِف یّن ہَ
مؤوبیك کَ رشو یّه ٓ٣ہّن رٜك مللٍ شہَ
آسمّه سَ حٗ ُلؾ ُّشع ٚل ٓ٣مُّّ ش ہَ
ٝن رعّء هٗ مؤوبیك کٍ ْجي سَ اِ شكمّن ہَ
ّ
َ ّ یّ "ؽزُ" ٣ی٧ا
گ ٣قرسنن قی ٧میك ٚل ؼھ
ہل کَ ٚل  َ١طلـ کہ یّ ہله عًم يرٕضٌ
ہله ّ یّء طلان دمحم ٝن میٞ ُ٧ہحّن ہَ
*****

3838

َ ٣ی٧ا وطلر َضم ہَ
عّلف کَ وا َ ط

َ ٣ی٧ا وطلر َضم ہَ
عّلف کَ وا َ ط
َ ہٌ ٣ی٧ا طلر َضم ہَ
ہمّشِ وا َ ط
ُ
امّم ٓ٣ري میك ہلوِ ٚل اُکٍ ًص یٝ ٠ن
٣ی٧ا ہٌ غ٧ـ ٣ی٧ا ہٌ هعلر َضم ہَ

ًْس ال٠عّت ہَ ٚل مللٍ ؽرع عّلٍ ٓ٣
ظمک یّ ٣ی٧ا اِ ـی ٧الح٠ور َضم ہَ

3853

٣یِ ُ٧یسّ ٍ٠ظمکتٌ ہَ ٚلش طیٗ سَ
عملر ٚلش لّ ہَ طل عملر َضم ہَ

َ مللٍ
٣ی ِ٧ق٠م ٝن ِی یـ کَ وا َ ط
َ خُ
٠ور َضم ہَ
ظمی٧ي حٗ لّ ہل ا ٔس

َ ٝن
٣ی ِ٧ق٠م میك ہٌ طل ّ ٍ٠یّ َ١وا َ ط
ہمّشُ ُلکله کٍ ِیسؾ خُ
للر َضم ہَ
ٟ
ج
ْ
َ اِ آقّ ٚل
طل ھٌ ع٠اوت هٕ٣گّ ھ
ُ
ىچط ٧میك إکّ رط ٧لّلبہلر َضم ہَ

ُ
ہ ٧اق طل رْمق ہَ ٣ی٧ا اسَ ػہیف لّ
3853

ع٢اب ہلُّ ہَ و یـ ت ملر َضم ہَ

٣ی٧ا عًم ہل ّ ی٠ي خ٠ا لّ ض قّ طل

ُ
اسَ ٚلاب میك مل یّ صُعلر َضم ہَ

َ آقّ
ؿی ٙکٍ اوش ذ٤ھّ َ١کَ وا َ ط
ار ٍ٠عًمله کل ٣ی٧ا وطلر َضم ہَ

٣ی ٙ ُ٧قّ ه ِ٣ىچطُ ٧لؾ میِ٧

اہلل

ُ َضم ہَ
٣ی ُ٧م٠ر میك خ٠ا کَ ؿیلر

3853

علٍ کَ مّ َ١میك ٚل شہ یّ اِ ولٍ اہلل
َُ
٣ی ِ٧ولٍ علٍ ہف ورور َضم ہَ

ٓ٣ہّن رٜك کٍ ارب میك عًم اِ ُّقر
ہ٩اشوه َکھم ضمیك ٓ ٣ىجلر َضم ہَ
ٟ
م
آل شّمل ٝن حٗ ھٌ ًم ٓ٤ھ یّ ہله
ُ
ُ
ٕ
مّشِ رعّت خ٠ا لّ ہلر َضم ہَ
*****

3850

عّلف میك ت مق و ـی ٧ت مہّشِ ق٠م سَ ہَ
عّلف میك ت مق و ـی ٧ت مہّشِ ق٠م سَ ہَ
ي ٧سی ٩وش ٙرہ ٧ت مہّشِ ه٣م سَ ہَ
يرٚلؼ ٣ی ُ٧قک ٣سَ رٚلان ٗعف ہَ
أسّ لّ ٗعف و ٔؾؽ ت مہّشِ قلف سَ ہَ
ن3

أسّء لّ ّ ی٠ؤشٟ ٙھٌ ٣ی ِ٧قلف سَ ہَ

َ
َ ٣ی ُ٧خ٠ه ٙکَ وا َ ط
طّغ ٙکَ وا َ ط
آُّ ہلا وطلر میك اّ یّ ع٠م سَ ہَ
شھی ٧ہَ رس طرٚؼ ُعّرت لّ ْجف رٜك
وي شاسنن لگّ ہلا ُّؿ اشم سَ ہَ

3853

ٙ
ہلُّ وہّه طماـ ہَ قی یـ اشػ ُّه
ُ
شسنن ٣ی ِ٧ذٛ ٣ف کل ٢ی ٙالحرم سَ ہَ

شلٌّنا

امکل کہ یّ ہَ و یک ٣ہ ٧اق

فَقنز

طل ًص یلو ٕکل یّ ٔو رٜك کَ يف سَ ہَ
رو ٟھ یک ِ٣ہیك ہّٟي میك طلشو ی ٠و مّي کَ
مُّـ ٝن ذ٣ذ ٟھٌ ٔو واَ ہمف سَ ہَ
َ
شوض الش ٙسَ ٣ی ِ٧نی یّف میك ہیك ہف
اقراش اب ُلؾ وہٌ ل لظ ٘غف سَ ہَ
مّرُ سَ ،اِیغط سَ  ،قرح ٙسَ لّم سَ
رل کل قراؿ ش ْ ٜسَ ،خىی ٙسَ ،عف سَ ہَ

3858

ہَ شوض

ػ یُّّْ ، ٠

اوَر

٢تجیق

ىح قـ میك خللي گ ِ٤ٓ ٣خّي و رؿف سَ ہَ

ّم خّن سَ م ظیع ٣ی ِ٧اير و ھ َب رَ

لّ

خّقّن فیق سَ ہَ ٚل وط ُ٧ؼجف سَ ہَ
لکي ٚل ٟھٌ کل ٍ٠م٠د ٝن ٙفرّْ ٞہنیٙ

ہ ٧رم  ٙقّضن للد لّ می ِ٧قلف سَ ہَ
شہ یّ ہَ شات رن وي اسٌ شٖط و ض بط میك
آُّر

نل رک

مّؽرُ اكم ٠کَ رم سَ ہَ
٭٭٭٭٭

3853
ػ ی ٠سھتٌ لّ مت قّت آُّ ضشٜك
ػ ی ٠سھتٌ لّ مت قّت آُّ ضشٜك

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك

رس گھڑُ مللٍ ٣ی ُ٧وَرت ہلٍ٠

رعلت الجؼ میك أسٌ ُعّرت ہلٍ٠

نیػ رٜك کل خ٠ا کٍ ػ یّّٔ ہلٍ٠

َ نیػ الہ ُ٠ؤسّ ٚل خّٔسیك
جیس

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك
گ یگ یّ ٍ٠شہَ

٣ی ُ٧و یًر ہ ٧مّل آ  ٍ٠شہَ

٣ی ُ٧م٠د و

آنکھمه میك ٣ی ُ٧صلشت سمّ ٍ٠شہَ

ٔس ضُّه ٓ ٣ہَ هٗ کَ ر َْ ک ر ّ
ل فیك

ّ یّ

ف

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك
ْچؾم ٘غه ٙہمیك ٣ی ِ٧رُ٠اش کٍ
طلم لَ خل ٠طلکھٝ ٚن شرُّش کٍ

ہل ق٠م ٚلسٌ خلٝ ٠ن ي٧لّش کٍ
ُ
مللٍ ٣ی ِ٧ق٠م اظ ٝن می ُ٧خبیك

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك
ُ
اظ ٓ٣ظ کَ ہل ہ ٧رن ہ٩اشو ٓ٣ظ
مللٍ مللٍ ؿیل ٛف ہ٩اشو ٓ٣ظ

ُ
اظ کَ ہ ٧رن کَ ُـ ہل ہ٩اشو ٓ٣ظ

ٓق ہمّشُ

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك

رعّ

خّلؼ العّلمیك

3853
خّمؼه نیفنه آة کٍ سات ہَ

خّشٝن رس میك اٞہّش خ یّت ہَ

هٗ ات ه ٙرعّت کٍ ٓ٣لّت ہَ

ٓ ٣شہَ خّشُ لطػ و خبیك

ظلنا

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك
٣ی ِ٧قبض الملاُ ٠کٍ م یّ مّن ہَ

َ
َ ٝن اللان ہَ
مق و مللُ سَ ا ُک

٣ی٧ا ارسّن ہَ

ہَ ک قّلٔ میك ٣یٝ ِ٧ن هٗ مؤوبیك

مللٍ ٣ی٧ا ه٣م

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك
َ
٣ی ِ٧ق٠مله میك ُّشوه کٍ ىح قـ ىچ

م
س
ل
ٞ
َ
ـ ہ
٣ی ِ٧ہل٢یله سَ کلٓ ٣و

شہَ

ُّ رطٚ ٧ل شہَ مللٍ ْخٔ ٙسیك

ُّح رعلت ٝن يٝ ٧ن

وکلّل

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك
ٚلش

ٗ ظر

٣ی٧ا

لخ ٙخگ٣

٣ی٧ا
ُ
اىؼ رعلت میك رو مللٍ ًْس و يير

م
ٔو كصـ ہَ مبصلغ عّلٍ ق٠ش
شہل ُّقٍ م٠ا الػ الػ وبیك

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك

لوْىب ْ ْىٍَْ رْأیْ ٌَْْ ْرْأين

ہل ٛف

ُ
طیٗ الـعٔ ٧و کٍ ٔسّ ٍ٠ہل ٛف

معتٌ ّمشت نبع و یّ ٍ٠ہل ٛف
شب کٍ ٓ٣ہّن ٛف ٛ ،ف ہل ٚلش وبیك

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك

3855
م یّ کہله ٣ی ِ٧رْمق لّ م یّ خّل ہَ
مّشِ قرعلن و ھّمّه کَ او یّل ہَ

ُ
هٗ اشارو میك التٌ ٓ ُ٤خّل ہَ
ہَ ُعی ٧کَ ُکٝ ِ٤ن مّشِ لعیك

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك
٣ی ِ٧ؾؾؽ و خىی ٙلّ ہله میك اسی٧

اّتْ ْ ْ ْ ُْ ًًِْ ْ ْ ْاملوىلْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ُْ ًًِْ ْ ْ ْ ْاىْْؿری

َ
ػ ی٣ٓ ٠ہّن ہله ٣ی ِ٧رش لّ وقی٧
٣ی ُ٧خّق ق٠م می ُ٧خلٜ٣ٓ ٠ك

ہل و یّشق و یّشق اِ ٓ٣ہّن رٜك

*****

3858

ػ ی٠

و یًر

ػ ی٠

و یًر

مللٍ

آٍ٠

مللٍ

آٍ٠

مّشِ عّلف میك قرح ٙؼھٍّ٠

می ِ٧مللٍ دمحم کَ اوٓ٣

خّن می ُ٧اضل سَ لٹھٍّ٠

ٝن ٚل مللٍ ہَ وي رسکٍ اقزوه

ق٠ظ والل سَ ہَ ُّشمٍّ٠

ٓ٥ر شب کجي ؼخٗ مّن کٍ ہَ

ق٠ش

اوش شمٍّ٠

ٝن ٚل صلشت ہَ ٚلش کٍ رسکل

َ ہّٟي سَ شب  ّ َ١یٍّ٠
ا ٢ن

اظ کَ ٚلشا ٍ٠رـق  َ١ىجھکل

رـق ٚلِػ کٍ وصػ ٟھمٍَ٠

ُّم ّ یّشا دمحم ہَ رس میك
ُ
َ ملَُّ طّہ٧
ہیك ُ٠ش ا مک

ہَ دمحم کٍ ٘ػ ٙسمٍّ٠

رسکل شوض اضل سَ ہَ مّشِ

ٟھٌ طل كؿه ٙہمّشُ ّمٍ٠
اظ ھیللٍ کَ رشُّ سَ ٔو َ١

مللٍ

کٍ

َ خّطر ہَ مّشُ خ٠اٍ٠
رسک
َ
لنن
عّلمیك کَ
ُ
ٔو دمحم  َ١امکل زگٍّ٠
ُ
نیػ رٜك ٔو  َ١امکل زگٍّ٠
شہنمٍّ٠

ُّش

وستٌ

ہمّشُ

لگٍّ٠

3883

ٞہٌ ًْس ہ٠أّ کٍ صلء سَ
َ ہَ رنکھم
اظ دحّب کَ ْجھ
ٔو  َ١خلؼ کَ رشو یّن رعلت

رٜق طؼ کٍ ضمیك
طیٗ الـع٧
قّطمنن

کٍ

لگٌگٍّ٠

کٍ

کیٍ٠ُّ٧

ٔستٌ

ٔسٍّ٠

ٓ٣ہّن رٜك لّ
هٗ ٝن عّم ہَ نیػ الہ ُ٠لّ

ع٠ل و

اہـ رعلت کَ خّطر ٕہّ َ١

قبض علف

هٗ رعّٚل میك اوش ػہّه میك

َ ت و یّل ٔو کٍ ٝن
ہمن

ػ ی ٠و یًر

ٓ٣ہّن رٜك میك

ػ ی٠

ارسّن

اوش ٟھًٍ٠

٣ی٧وض

کٍ

ٞہر

َ
ہمن

ٞہٍّ٠
ٍُّ٠
و یٍّ٠

ٞہنی ٙکَ طلاہ ٧کٍ ٟھّلٍ

طلش ؿی ٙسَ ٟھر ٟھر کَ ٍَ٠

ػ ی ٠خّکٍ یمّٔ َ١ ٍ٠و کٍ

حٗ کل للد خگ ٣ٓ ٣کھ٠اٍ٠

*****

3883

غی ٧م٠د ٔو رٜك ىجھکل
غی ٧م٠د ٔو رٜك ىجھکل
گف یگل

مع٠ن
ْحر

ي٧ولّش

ٞہیك

ٞہیك

صت ٞسَ ُّ ٝن ًسّء

ضٞہّش ٞہیك

اظ سَ واوػ ہَ خ٠ا

لطػ و ػ یُّّت خ٠اوُ٘ ٠غف

ہیك

ٔو

ّ یؾ سیف

الصّل و ه٣م

ننیع

طلر

ف طّء

ي٧ولّش

َ
روي ُ٧ہ٧گ ٥ىجھ

ّ
ملاح ىحّ ،

قَُلزمَ

ّممٔ و مّن و صًّٔ ٝن طل ه ُّ٣ہَ ٕگّي
ہل کَ ـی٧ان ٝن کہ یّ ہَ کو

زھلُ ١ه ٣کیو یّ ه َ١٣ہیك
ؼھمص ه ٣خّق

رش ُّر ٔو

اہلل اہلل

َُمہ ّوس

ّ ی٠ا

ہ٧روي٧ا

و

٣ی ُ٧اِ ؽرع ّ یّي
٣ی ُ٧ق٠شت کَ ق٠اء

ىجھکل

م یّ

زھلُ١وه

لّم ٟھً
اوسی٧

ط َل

3883

ٓ٤ھَ لکه ٙمیك کلْ ٍ٠جي سَ نبؼ گ ٣خّلیس
َ
ع
قبض ٘ لیف سَ ٣ی ِ٧ہل اشَ طّطّلیس
ُ
ہّٟي اٟھّ ه ٣طل ّم َ١ق یلو ٔو ّ یؾ زصّل
ه َ١٣ہیك ُّب اخّّٔ سَ ملؾ انیف یّل

ٚل وي ہلوِ

ّ
ک
ت
ار س

ُلکو کجي اظ سَ ّما
ه َ١٣ہیك طؼ سَ ّؤال
ُ
َ ہیك رعّء
امکل کہن

گ
لـق خل ٠ہَ ہ ٧خ ی ٠کو رلچش٘ ٌکّه
ُ
طل ٣ی٥ٓ ُ٧م میك ہَ لطػ ٟھً اظ میك کہّه

ہَ ٝن إصّـ کٍ خّ

ک
ہ
ج
ى
ھ
ن
ٞ
کل ہزار
اگ ٣ت ٝرِ

ُ
میك خّٚله او یّر

٣یٕ ُ٧صلٓ٣

ک

اِ ٔو ہ٧رو ػہّه

ٚل

ہنتٙ ٝقفو کل ٣ی ِ٧مّلؾ کلن و ا ْحّر

رٓ٣

ُ
ٌظحػ شذ ٝن ت مہّشِ ہَ طل سط ق٠شت لّ

واي شِ

مٹي ٚل رنکھمه وسٌ ش طّؼ لّ لکي لَ أسّ

اِ

ُؾ

ٔو

رنکھّ

م یّ

صّ
ع
ـ لٍ
ہ٧رو ي٧ا

3880

٣ی ِ٧اص٠ار کَ گھر ہلوٜك ػہّه میك ُّٓ٣ر

اِ ٔو ّ یؾ ٞہّر

ُ
ُعـ اُکل ٝن ہل

ُ
ُ
ہَ ٞہٌ ا کٍ ي٩ا

زُج

ُّلو و آي و قرُّر

مؤوبیق کَ شہیك آُّر ضمّ َ١میك ىحـ
ُ
ّ َ
خ
راٛف ان ٓ ٣شہَ لطػ و ه٣م ؽز و ـ

ُ
خ
ٝن ہل کجي اُکل لـ
اِ

ُّش

خ٠ا

زع ٧کٍ طرد ٣یِ ِ٧نیله کٍ ہل طمل خ یّت
ُ ّ
اعلٍ اعلٍ ه ِ٣رشطله کل شقیع ال٠شخّت

ہَ

روه ٙکَ طؼ میك طل من ظمش ہَ ْجھکل طؼ سَ

َ
وہٌ رْمق کَ لنن

ضظف خّم ٠سَ ہ ِ٧ہلوِ ظمق رعلت کَ

ہَ

ٝن ٌضملن ّ یّ

ُّم شہ یّ ہَ ٣ی٧ا رس کل م٠ا وشر ضُّه

اظ کل  َ١مؾ و گمّه

ک رب
ُؼر

يرق ٠میك ٗ ظر آُّ ہَ گل٥اش خ یّه

اِ ٔو ّ یؾ ص قّت
ٞہٌ وشر

م٠ا

اُؾ طرـ کل طمٍ٠

3883

٣ی ُ٧رشگّي میك اكم ٠کٍ ہل مقیلل رعّء
خل ٠آنکھمه سَ

ملوں

میك ق٠م ْجف ہُ٠
مّي ہُ٠
*****

خّلؼ
ٝن ہ ل

اشػ

و سمّء

کجي رٓ ٣سشا

3888
ْفاٌيْ ْ ٌْرصْ ْ ْينْ ْ ْ ْػاھي ْ ْ ٌْبارؾْ
ْ

ْ
فاٌيْ ْ ٌْرصْ ْ ْينْ ْ ْ ْػاھي ْ ْ ٌْبارؾْ ْ

جاٌى ْ ْ ْ ْ ْاِور ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْھتايئ ْ ْ ْ ْ ٌْبارؾْ

افخػخاح ْ ْ ْ ْ ْاھْوْ ْ ْ ْ ْ ْھتايئْ ْ ْ ْ ْ ٌْبارؾْ ْ

خامك ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْممربْ ْ ْ ْ ْھتايئْ ْ ْ ٌْبارؾْ

ِور ْ ْ ْ ُْيابة ْ ْ ْ ِْو ْ ْ ْ ْختت ْ ْ ْپص ْ ْ ْمچهےْ ْ

اتجْ ْ ْ ْ ْپص ْ ْ ْ ْاھْاْ ْ ْ ْ ْجوھصسْ ْ ْ ْچوكےْ
ْ

اببْ ْ ْ ْاىْرص ْ ْ ْ ِْو ْ ْ ْ ْػاھيْ ْ ْ ٌْْوصْ ْ

بصھاين ْ ْ ْ ْ ْدرابرْ ْ ْ ْ ْ ْخاهكيْ ْ ْ ْ ٌْوٗصْ

جاٌى ْ ْ ْ ْ ْاِور ْ ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْرابينْ ْ ٌْْوصْ ْ

كرصِْ ْ ْ ًٌْضْ ْ ْ ِْو ْ ْ ٌْرص ْ ْ ٌْْا ْ ٌْْْوصْ

ٌْوص ْ ْ ْدیھكوا ْ ْ ْ ْجْة ْ ْ ْيسْ ْ ْ ْاْكےْ ْ

خور ْ ْكْ ْ ٌْيمْ ْ ْلكْْكسظيوْ ْ ْاْكےْ
ْ
لگضار ْ ْ ْليْب ْ ْْيسْ ْ ْروػبو ْ ْ ْىاگؤْ

ػاف ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدیھكوا ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاْؤْ ْ
ِ

اُْھكوْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْ ْمسصن ْ ْ ْ ْاھينْ ْ ْ ْىاگؤْ

را ِؾْ ْ ْػفاء ْ ْهیاں ْ ْينْ ْ ْىيوا ْےن ْاْؤْ ْ

ٌلؿورةْ ْ ْ ْ ْزيٓبْ ْ ْ ْ ْ ْچوٌواْ ْ ْ ْ ْ ْاْؤْ

رأْس ْ ْ ْاحلعنیْ ْ ْ ْانْ ْْرسفة ْ ْپص ْ ْ ْاْؤْ ْ

ْ
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ْ
لْْٕ ْ ْ ْ ْ ْ ُْيب ْ ْ ْ ْ ِْوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْامس ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ

بصھاف ْْديں ْ ْ ْ ْاھْا ْ ْ ْ ْدايعْ ْ ْ ْ ْدمحمْ

ظايقِ ْ ْ ْ ْنوسص ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْانئب ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ

ربْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ْؾورةْ ْ ْ ْ ْكصاْں ْ ْ ْدمحمْ

ربْ ْ ْان ْ ْكمس ْ ْھيْ ْ ْھص ْ ْاْںٌْْواخسْ ْ

جوخيس ْ ْ ْ ْربْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْذنص ْ ْ ْ ْدمحمْ
ْ

كرصْ ْ ْ ْ ًٌْضْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْپصدٔ ْ ْ ٌْاْ ْ ْْظوِوْ ْ

اببْ ْ ْ ْپص ْ ْ ْ ْاھْا ْ ْ ْالگو ْ ْْھتوْ ْ ْ ْظوِوْ

ِوصةْ ْ ْاھوي ْھك ْھتيئْجاےئْظوِوْ ْ

اتّبا ْ ْجيواْ ْھوےئ ْھتيئْجاےئْظوِوْ

ٌصمي ْ ْ ْ ْپص ْ ْ ْ ْھتاےئ ْ ْ ْ ِْوصةْ ْ ْرخيٍةْ ْ

ےلمْ ْ ْبطْ ْظًادة ْ ْدُياْ ْےن ْ ْديںْ ٌْاْ
ْ

ابيقْ ْ ْ ْ ْ ْرھجوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْكْسي ِو ْ ْ ْ ْ ْاِورْ ْ

خاهكيْ ْ ْ ْ ْجيؤ ْ ْ ْ ْ ْ ْكامئي ْ ْ ْ ْ ٌْْوصْ ْ

لْْٕ ْ ْ ْينْ ْ ْاْؿ ْ ْ ْْپص ْ ْ ْ ْكرےسْ ْْظالٌوْ ْ

بصھاينْ ْ ْ ْختتْ ْ ْْاےنْ ْ ْ ْاتج ْ ْ ٌْْْورْ
ِ
هچصٔ ِْء ْ ْ ْبصھافْ ٌْا ْ ْجيؤ ِء ْ ْخيسرْ
ھي ْظبْ ْےھچ ْ ْربْ ْانْ ْ ْايىلْ ْالكٌوْ

٭٭٭٭٭
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قرح ٙسَ ػ ی ٠ن ظر کٍ م یّ ُّب ًَْ َ١س
قرح ٙسَ ػ ی ٠ن ظر کٍ م یّ ُّب ًَْ َ١س
ان مؤمیله کَ رـق کل گ ٣رُکي ًُّْ َ١س
َ رط ٧میك اكم ٠کَ مؤوبیك
مَّ میك ہل ُگ
١
م یّ طلـ واه طل ٘ـض سَ گ٣مٌ رکھًّْ َ١س
عّّؽ ہله وي زصلش لّ ٟھی٧وه ٝن آُکي ُؾ
ُ
ذ٣ذ ػہّش مٌ سَ آ ٣ه ٣طل ١آَ ًْس
مہر وبیك ؽروب شہَ منن رکھًّْ َ١س

ؿ
س
ْ
ن خًً َ١س
خـ خّ ُّ َ١الہٌ ٝن
ر

3885

ُّشب رکھّ وي رن کَ ہل مپی ٧اوٓ ٣امّم
ّم َ١کَ ٟھر کَ طش ٙمیك ضش کل لناےئ ًْس
رعلت کَ ُّؿ کل ہل و یّشق ٞہّش

ن ظر

ُ
ان ٟھملله ْٓ ٣ملم ٝن ا٢تٌ ٞہًّْ َ١س
٭٭٭٭٭

3888

فصدكس ْ ْانْ ْ ْ ْ ْفصػخٕ ْ ْ ْكسظاين ْ ْ ْجمسْ ْ ْ ْاُسر
ْ
فصدكس ْ ْانْ ْ ْ ْ ْفصػخٕ ْ ْ ْكسظاين ْ ْ ْجمسْ ْ ْ ْاُسرْ ْ

ِور ْ ْرساْ ْ ِْو ْ ْجيؤْ ْ ْرسخاينْ ْ ِْفطْ ْْاُسرْ

مشطْ ْاهلسلْ ْےھچ ْھج ْھتيْظورجْمقصٌْْورْ ْ

ٌٓؼا ْ ْ ٌْوافقْ ْ ْھج ْ ْان ْ ْ ْےھچْ ْ ْاْ ْ ْكسرْ ْ ٌْْلسرْ

دارْ ْاىعْالـْ ْ ْيس ْ ْبط ْ ْفيقو ْ ْان ْھي ْےھچ ٍْلىْ
ْاْٖوْ ْ ْ ْاٌايْ ْدرابر ْ ْْرمحةْ ْ ْ ِْوْ ْ ْےھچْ ْھي ٌْْبىْ
جوخيس ْْاميْ ْےھچْ ْاےنه ْْرحبْٕ ْ ٌْاْ ْ ْايمْ ْ ْ ْمسجھو

هتييوْ ْھيْےھچْ ْاٖينْ ٌْسح ْكْْسْاءْ ْےنْ ْنصسسْ

جعبيح ْ ْ ْھيْ ْےھچ ْ ْاْٖاْ ْ ْانٌو ْ ْْينْ ْ ْذنص ْ ْ ْنصسس

لاكت ُْْھتيْ ْزابںٌْْا ْْاٖين ْؾفت ْےن ْنصسسْ

ھج ْينْهپچافْيسْبطْربْاىوري ْينْهپچافْ
امسِْ ْ ْگصايْ ْ ْربْ ْانْ ْ ْھت ْ ْيس ْ ْ ِاىْٕ ْ ْينْ ْهپچافْ

ٌوىسْاىضٌافْھيْےھچْھجْےنْےھچْربْينْجلكمی

ييىسْ ْاىضٌاف ْھي ْےھچْ ْاجنيو ْ ْين ْےھچْ ْجفٗمیْ

ٌويت ْجواٖصسْ ْْينْ ْھجْ ْ ْانْ ْهیاںْ ْےھچ ْ ْجلعمیْ ْ

ظاتْ ْ ْ ْ ْاكيمیْ
اْ ْ ْ ْدكرْ ْ ْ ْان ْ ْ ْظيامیں ْ ْ ٌْاى ِ
مْ ْ ْ ْ ِ

ْجَْ ْ ْك ْْبرشْ ٌْْعْزْصْ
ھجْ ْ ْ ْان ْ ْ ْخنكْ ْ ْان ْ ُْْيےچ ْ ِْ

كصاْف ْ ْ ْان ْ ْْؾفدةْ ْ ٌْاْ ْھج ْ ْينْ ٌْسح ْ ٌْْعمصْ
ٖوػيارْ ْ ْ ْاْج ْ ْ ْ ْاےنپْ ْ ْ ْنًبةْ ْ ْين ْ ْ ْظریْ ْ ْنصےئيْ ْ

خػجْ ْخلييقْبطْھيْنًبةْ ٌْا ْجيئْےنْنصےئيْ

جمواؼ ْھيْ ْخصـٌْْاْ ِْعمْ ْكْ ْؾيوْت ْ ْ ْپڑٖےئیْ ْ

ظيعْ ْ ْؾفا ْ ْےن ْ ٌْصسةْ ْين ْ ْهیاں ْْمتاـ ْ ْنصےئيْ

پھتص ْ ْيس ْ ْظوں ْ ْبٓيال ْ ْنًبةْ ْينْ ْزایدةْ ْخصٌةْ
ابينْ ْ ْنًبةْ ْ ْانْ ْھج ْ ْان ْ ْانئب ْےھچ ْھتْ ْينْخصٌةْ

3333

ْ
ىْب ِػْيمْ ْ ْنيهْ ْےن ْْٖصْدـْ ْ ْاےنه ْ ْْجواب ْ ْْدےئيْ

دايعْ ْا ِْالىْْٕ ْےھچ ْْھيْ ْاٖين ْ ُْْساء ْ ْ ْےنْ ْْظْْےئیْ ْ

اٖين ْ ْ ْٖسايخوْ ْ ْْينْ ْ ٌْاالْ ْ ٌْْاْ ْ ِْْوًْ ْ ْ ْ ْھتےئیْ

ارسار ِْ ْ ْديںْ ْ ْانْ ْ ْخوكةْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْاْ ْ ْدرر ْ ْ ْےنْْىْےئیْ ْ

ھگوًے ْ ْظوار ْ ْھتيئ ْ ْےن ْْپيسؿ ْْچًلْ ْےن ْاْؤْ
نوسصْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْجاـْ ْ ْ ْْپيواْ ْ ْ ْ ْاٖين ْ ْ ْهنص ْ ْ ْْپصْ ْ ْ ْاْؤْ
لوفاف ْ ْ ْاْ ْ ْ ْزٌاںْ ْ ْ ْيس ْ ْ ْراخةْ ْ ْ ْ ِجْافْ ْ ْْىےئیْ

ِوحْ ْ ْاىضٌْافْ ْ ْھي ْ ْےھچ ْ ْاْٖاْ ْ ْهجاز ْ ْ ْچڑٖےئیْ ْ

ٖصداْ ٌْْا ْ ْْحمخجب ْےھچ ْ ْپصدْٔ ْ ٌْا ْ ْىمث ْ ْ ْنصےئيْ

چويْ ْےن ْٖاـھت ْھج ْانْ ْبوظْٕ ْجحص ْ ْےنْنصےئيْ ْ

جًومیْ ْ ْانْ ْ ْجو ْ ْ ْرالص ْ ْ ْدیےج ْ ْ ْمهيؼْٕ ْ ْجسسْٔ
بًس ْ ْ ِاىْْٕ ْ ْ ْاےنه ْ ْ ْ ْجسسٔ ْ ْ ْ ْجو ْ ْ ْ ْنصےجْ ْ ْ ْبْسْٔ
ِ

فهصْ ْ ْيسْ ْ ْدیهھےئی ْ ْجوْ ْريلةْ ٌْا ْ ْظوںْ ْجعائبْ ْ

نون ْْكْ ْ ْفعاد ْ ْ ْھتاےئ ْ ْ ْاٌٖلْ ْ ْ ْ ْجعب ْ ْ ْغصائبْ

ابجلرب ْ ْ ْھتاےئ ْ ْےھچ ْ ْبطْ ْاترسْ ْْكجودْْؾاخبْ ْ

دُياٌْْاْْجو ْےھچْ ْخمخارْ ْھيْ ْدیهھؤس ْ ْےھچْ ْ ْكاجبْ

ھت ْ ْبًسْ ٌْوت ْ ْاْكے ْ ْھيْ ْكات ْظوںْْيبذْ ْينْ
ظوں ْ ْهلو ْ ْىًبْ ْےھچ ْ ْا ْريلةْ ْ ْيومی ْ ْربْ ْين
اےْ ْجاف ْجاف ْ ْجو ْ ْامي ْ ْايٌلؿْ ْىيئْ ْےنْ ْاھٹےسْ ْ

رشعْ ُْيبْ ْانْ ْْاخاكـ ْ ْكاجب ْ ْےھچ ْ ْثمیْ ْنصےسْ

اٌاـ ْ ْخق ْ ْ ْان ْ ْداٌَْ ْْيس ْ ْجوْ ْْكىگےسْ ْ
انئبْ ْ ْ ِ

لايةْ ٌْاٌْاؿْكْجاں ْےنْجوْْاترا ْْجوْرصچےسْ

جاےسْ ْ ْا ْ ْ ْجاف ْ ْ ْ ْاترسْ ْ ْْجْةْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْغصفخوْ ٌْْاْ
رحيافْ ْ ْرسح ْ ْ ٌِْيےس ْ ْكٖاںْ ْ ْينْ ْھيْ ْ ْىشجوْ ٌْْاْ
ْ
ْ
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ْ
خق ْان ْدٖين ْےنٌْويكْ ْاْٖاْ ٌْھنػْھج ٌْوًےْ ْ

هعسْ ْ ْك ْ ْفاءْ ْ ْانْ ْ ْپامیف ْْدیسا ْْٖوا ْھجْجوًےْ

دمشَ ْ ْھج ْٖوےئ ْاْٖا ْظاےھتْھتيئْےنْبگڑےْ ْ

االىْٕ ْ ْھچوًمْ ْدمشَْ ِْوْ ْٖاـھت ْپهڑےْ
خبوْ ْ ْ ِ ْ

زرعْ ْيشابْ ٌْا ْجيئ ْ ْك ِچيػْٗوْ ْےنْظاّپْْبٓےسْ
جسػْنی ْ ٌْاْ ْھيْ ْھت ْ ْبًسْ ْْپھتصْ ْےنْ ْْأگْ ْْبٓےسْ

برشىْ ْےھچ ْاْےجْ ْْاےنپ ْ ْلويب ْ ْےھچ ْ ْ ْاْےجْ ْاےنپْ ْ

ديوةْ ْان ْ ْھگصْ ْےنْ ْاْكيْ ْكىاگْ ْ ْےھچ ْ ْاْےج ْْاےنپْ

ٌوىلْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْزي ِصْ ْ ْ ْْظایٕ ْ ْ ٌْصْميْ ْ ْ ْظًادجو ْ ْ ْْےنْ ْ

بصٖاف ْ ْديَ ْ ْػْٕ ْيسْ ْىيئ ْ ْےلْ ْ ْنصاٌخو ْ ْْےنْ

اْ ْ ْييس ْ ْےھچ ْ ْخلييقْ ْھيْ ْييسْ ْان ْ ْ ْےھچْ ْممشولْ

ھج ْينْ ْكالء ْےنْ ْخْب ْيسْ ْرسزق ْمنازْ ٌْلبولْ
َْ َ
ج ْو ْزاء ْيضت ْْػافْ ْك ْ ْ ْنصاٌتْ ْْاٖينْ
ٌاّْسْ ْ ْ
دامئ ْ ْجو ْ ْ ْرانھےج ْ ْرب ْ ْجأ ْ ْكْ ْ ْجاليلْ ْاٖينْ ْ
معصْ ْ ْررضْ ْ ْانْ ْجمیْ ْجوْ ْنص ْْلول ْ ْْمعصْ ْْاٖينْ ْ

ابغْ ْ ْ ْػأْديں ْ ْْينْ
نصجو ْ ْ ْزایدْٔ ْ ْ ْظزبي ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ِ

امحسْ ْ ُْيبْ ْ ْانْ ْ ْاكپصْ ْ ْؾيواتْ ْربْ ْجو ْْپڑٖےجْ

ےنْ ْاْ ِؿ ْ ْ ْ ْپاؾ ْ ْ ْاٖينْ ْ ْھتْ ْ ْپصْ ْ ْْظالـ ْ ْْپڑٖےجْ

٭٭٭٭٭
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لصّحُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ ًُغُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ
لصّحُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ ًُغُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ
می ِ٧مللٍ دمحم ٓٝ ٣ن رعلت ُّض ه ٍ٠٣ہَ

امّم رٜق ہَ ملَُّ طیٗ صّحٗ رعلت
کو رسکٍ سات عّلٍ ٓ ٣امّهُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ

٢تٌ کٍ آل کَ راعٌ ہَ ٓ٣ہّن الہ ُ٠ي٧وش
کو رسکٍ سات اق٠ظ ٓٝ ٣ن رعلت ُّض ه ٍ٠٣ہَ

ٞہٌ ہَ شہنمّ اّ یّ ٞہٌ ہَ ِیؾما اّ یّ
ق٠ظ کٍ شھی ُ٧رسکٍ ُّ رولٔ ُّض ه ٍ٠٣ہَ

3330

َ راعٌ مً أسّ
خ٠ا لّ مک ٣ه ٣اِ رل ْجھ
کو رسکٍ طل٢یله ٓ ٣طؼ کٍ رعلت ُّض ه ٍ٠٣ہَ

یمّ ٍ٠کل مً ٝن اوح شظه ٙسَ ٣ی ُ٧آقّ
ضہَ كؿه ٙکو اظ كؿهٝ ٙن كؿهُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ
*****
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ق٠م ٝن ٣ی ِ٧طل آ ه ٣ؼھکّوِ ي ٧اّ یّ
ق٠م ٝن ٣ی ِ٧طل آ ه ٣ؼھکّوِ ي ٧اّ یّ

لَ خّوِ م كص ٠راشٜق وي ٔط ٧اّ یّ

من
ست
َ
َ
ل
ض
خ
خ
ی
ِ
طل رَ ََََر کَ رن خّہَ ُُُ ُی ا٢تٌ
َ مّٟي وي سی ٧اّ یّ
وَ کل ٣ی ُ٧ش کھ

ن َ َلک

َ ٓ٣واض
کَ مّٟي طل خّہَ کو ه ٣مک

ّ یّوِ علف و ؽمـ سَ وي ُّل و ٓ ٣اّ یّ

ف طّ کل ٣یٝ ُ٧ن ٛف رِ و یـ کل ٍ٠مّؽر
سشا ٚل ہلع ننٹھّلَ وي  َ١ـی ٧اّ یّ

3338

طل

ریر

خکف شہّ ٣یِ ِ٧یؾماۓ ضمّه

ُ
م یّ اٞہله  ٙ َ١قیك ْخ ٙکل ضٓ ٣اّ یّ
َ
ق
ىحّل وصػ میك ٣ی ِ٧خًوِ اه٘ لف
َ ہَ
ش کھ

أسّ

رَوش کل ٍ٠خگ ٣اّ یّ

كمّل ق٠سٌ ٝن ٣ی ِ٧اِ ٚلِػ ٍُّ٠
رل اّ یّ واشِ ہَ ٝن ًْس اوش يير اّ یّ
طل ٣ی ِ٧شِبنن عّلٍ کل رل سَ ٞہحُّّ

لنانا

ُّىه ٝن ٣ی ِ٧وي سیف و ضش اّ یّ

طل ٔو لّ ىحلص و ُّّٔ ق٠م ىخٗ ہَ  ٙقیك
شکھبگّ سه ٣سَ ٔو کٍ رہق کل ٓ ٣اّ یّ

3333

گ٢ش اض ذ٣غ و َصوا ٓ٣ق ک
ن
ْ
وَن َ
گ
ر
ز ولَ
ٔؾمۓ غیٚ ٧ل

ي٧اۓ ق یّ
ُگ٣

اّ یّ

ٝن ہلع ہل اِ می ُ٧خّن ّ یؾ و ُٞ ٠ہحّن
و یّرا وي ٝن ہل رس میك کو ہل غ٧ش اّ یّ
خ٠ا لّ مک٣ ٣ی ُ٧طیع ه ٣شمّ ٍ٠ہَ
و یّوِ کیله ٝن ٞہّه م طلع رگ ٣اّ یّ
ْىجي لَ ٓ٣ہّن رٜك ٔو کل شاي ٓ ٣اّ یّ
ُ
اوش آو یّٝ َ١ن ان کَ ٚل ي ٧شگ ٤اّ یّ
َ
ؽ
َ
ٝن ضُ ٠کٍ شہَ ٓ٣واي ٝن ً ْسو

کٍ خّ کٍ خّحٙ

َ ٓ٣ہّن رٜك ي٧وش ْىجي لَ گ ٣اّ یّ
ْجھ

3333

َ رل میك ٞہ ٙمہر اوش ٞہ ٙاِ قّف
ہَ ا ُک
ہَ ٝن ٚل واه عٌ اِ مؤمیل ! ُ٠ش اّ یّ
خ یّ ہَ اوش رؽالنا ہَ رِ کَ آب خ یّت
ٝن ص٠ف رل ٚل اسَ قرػ ه ٣زَع ٧اّ یّ
َ ہَ ىح قـ میك اض طلسٌ طلنبل
م یّ آح مہک
َ
طلسٌ  َ١خّشوه طرـ آ م یّ ہَ رش اّ یّ
طلسٌ ٚل آح ُ٠ن میك ٞہیك سمّ شکتٌ
ُ
طلسٌ  َ١طلع اٟھُّّ ہَ ئ ٧ط ٧اّ یّ

َؼل
ُ
ک
َ
َ وہّه رٜك کَ م ل ی ٠نن
ػہّه گن
اوش وـظ میك م یّ شوٓق طل ٟھّ ہی ٧اّ یّ

3335

َ هٗ کل
َ اوش رؿف ٛف کنن
شقیؼ رل کنن
ٕکَّ أسّ ہَ ہ ٧ل لظ بز آ ٣اّ یّ
ٓ٥ول شظه ٙطؼ کیله ٝن ہل وہّه  َ١مؾ
ػہّه ه٣م سَ اٞہله  َ١م یّ گ٢ش اّ یّ
طل لّش ہبگّ ٓ٣اۓ خ٠ا اِ ػ ی ٠علٍ
ُ
َ ت ير اّ یّ
اسٌ ىحر سَ ملبگّ ْجھ

٭٭٭٭٭

3338

ق٠م سَ ٔو کَ ظمق میك گتٌ ٞہّش ٟھرِ
ق٠م سَ ٔو کَ ظمق میك گتٌ ٞہّش ٟھرِ
طل ره ٙخّش ہل وي و یـ َلو ضاش ٟھرِ
گلہ ّ ٧یّ َ١م٠ش کل ٣ی٧ا ٝن ہَ اؼحّض
َ
ٟ
ٕگّي خّق ٝن زالَ ٚل ضش ٕگّش ھرِ
ٝن هٗ ہَ آة کل ق٠شت ٓ٣ہّن رٜك مللٍ
کو کلي لّي ٟھرِ  ،لّي کل ي مّش ٟھرِ
ہ٩اش مّل م یّ گ ٣ؽمـ ٚل اِ رْمق
ٝن ُّم روضؽٌ ٣ی٧ا ٝن ض ٢بہّش ٟھرِ

3333

َ گـ ٣ی٧ا رْمق ٚل ق٠شت طؼ سَ
طل ّم نگھ
ُ
ہ ٧اُؾ ٢ٹکھڑُ اظ گـ کٍ و یـ خّش ٟھرِ
َ میك زالَ ہّش
طلسٌ کَ مّشِ طل رْمق گل
َ عفرب ٚل ُّش مّش ٟھرِ
ہ ٧اُؾ گـ ٢ن
َ ٝن ٣ی٧ا گ٣رن سَ
قًري عہ ٠لّ ٕکل
ہ٩اش ُّش ٟھٌ ُللاش کٍ طل رھّش ٟھرِ
ىجٌ و یّ ٞہیك ْجي مّ ٝن اب ُلؾ ہف َ١
طلٗ طل اُؾ هْ ِ٣جي سَ لَ ہ٩اش ٟھرِ
لکھمه طل م٠د ٣ی ُ٧اِ ٔو قلؾ شهػٙ
ٝن گ٣ر کیله می ُّّ ِ٧ی ٠ه٣رگّش ٟھرِ

ُ
طماـ کعنن لّ اظ کل ٚلاب خّصـ ہل
3333

طل ٣ی ِ٧لع ٧کَ طل گ٣ر اُؾ ُّش ٟھرِ
ٝن می ِ٧مّي کَ ٓ ٣میك ہَ آة لّ رلی٧
ُ
ًُ٤یك لَ کَ ملؾ ان کٍ ُّشُّش ٟھرِ
وہّه ُلؾ ٣ی ُ٧عير يٙ٧ػ ُّ ٙ َ١قّ
ػہّه ُلؾ کَ قلؾ ْجي ٝن ہل ّ یّش ٟھرِ
٭٭٭٭٭
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ن ظري اكسّ ٍ٠میك ُّشع کَ ّ ی٠ھّ ہَ ُّش آح
ن ظري اكسّ ٍ٠میك ُّشع کَ ّ ی٠ھّ ہَ ُّش آح
َ ہل َ١ہَ مل٢یله لّ ہّش آح
ہ ٧ىحر ٞہن
سی٩ي ہَ و یـ ضيرّر  ،اوش گـ مّّ ی ٠لعـ
گ
عخق لـق میك لگّ ہَ طلہُّ ُ٧ضاش آح
وي ٔو واَ گلہ ، ٧لّن ىحّ  ،قی٧وض ْخٙ
َ مؤوبیق رٜك راش آح
ُ٢ش کل خّ َ١ہیك رسک
و یؿ  ّ َ١ی٠ا م یّ ہَ شّبنء ُّىلت و لعـ
َ
ہَ ٌصفٌ و یـ آِبنن رش و رٚلاش آح

3330

آُّ ہَ ہستٌ میك ٞہر ضّْ رامّن وطلر
ُ
ُ
ع
ل
ُ
وي رش ک یّ ، ،وي ـ مع٠ن اَٚلاش آح
سیف و ضش ٞہّه ُؾ ل یّ ْجي ٝن ٔو آ٣اش آح
َ ضشراش آح
َ م قلس ػہّه میك ٜق گن
طل کو ٟھ
اوش طلاہٟ ٧ھٌ ل یّ ٞہّه ُؾ کو ضٓ ُّ ٣ہلَ١
خّ َ١م یک ٣لعـ اوش گلہ ٧رم شق یّش آح
َ ہیك کلغن و ُّضاش سَ
خّق شوٚله  َ١کنن
و یـ قّشوه ظمع ضش کَ ٚل ري و اّ یّش آح
عیٗ را ٍ٠أسٌ ہَ ْجھکل کو طل اطلال کحن
ُ
ہل َ١واَ کـ کل ہل اظ کل ه ِ٣اظہّش آح

3333

رس  َ١خّہّ کـ ّ
خٗ کل ٣یٞ ِ٧ہتحّوِ غ٧ش
ى
ُ
ہل گ یّ ٜق اٌکّ هٗ ٌع٧وـ ص ٠آ ضاش آح
ہَ وہٌ رسی ٧طل رٚلِ ٣ی ُ٧گ٣ي مّل کٍ
هٗ خىیله کل و یّشق ُّر اِ ي٧راش آح
٭٭٭٭٭

3338
ْمقصٌْْا ْ ْا ْ ْدیھكوْ ْ ْھج ْ ْ ْجؿويص ْ ْْےھچْ
ْ

مقصٌْْا ْ ْا ْ ْدیھكوْ ْ ْھج ْ ْ ْجؿويصْ ْ ْےھچْ ْ
بصٖافْ ْاهلسل ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْاْ ْ ْدرابر ْ ْ ٌْاْ ْ

دمحمْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْاٌٖل ْ ْ ْ ْجوْ ْ ْ ْحْويص ْ ْ ْےھچْ
ْ

ظيامیفْ ْ ْان ْ ْ ٌْيمْ ْ ْينْ ْ ْ ْجًبری ْ ْےھچْ

ْ

امسءْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ِاىْْٕ ْ ْانْ ْ ٌْمابقْ ْْزٌںی ٌْْاْ ْ

ْ

بْاكےْ ْےھچْ ْ ْرانھػْ ْےن ْ ْراجا ْ ْاٌْوىلْ ْ

بصٖاف ْاهلسلْ ْين ْ ْھبيْ ْجوكریْ ْےھچْ
ھيْ ْ ْھبيسْ ٌْاْْخق ْْينْ ْجوْْجفهری ْےھچْ

ْ

ػهصْ ْين ْا ْجميطْ ٌْاٌْْاھتوْھجاككںْ ْ

ْ

دمحمْ ْ ْين ْ ْجعبيح ْ ْاےْ ٌْصمي ْ ْنصاْنصْ ْ
ِوصْ ْنيٍياء ْ ْجو ْ ْ ْبصٖافْاهلسل ْ ْينْ ْ

جو ْْھتايئْ ْ ْبيْس ْ ٌْاري ْ ْجلسيصْ ْےھچْ
كصاْف ٌْْا ْ ْھيْ ْ ْ ْانـْ ْ ْْين ْ ْ ْحتصيص ْ ْےھچْ

ْ

اْ ْ ْ ْظوِوْ ْ ْ ْْبْاكاْ ْ ْْين ْ ْ ْانعری ْ ْ ْ ْےھچْ

ْ

ؾيوات ْ ْدمحم ْ ْْين ْ ْ ْ ْاْؿ ْ ْ ْْپصْ ْ ْ ْاْكےْ ْ

كْٔرب ْيسْھجْربْينْجوْثهبریْےھچ

٭٭٭٭٭
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يير میك ٚلش

٣ی٧ا

خللاي گ٣

ٗ ظر

آُّ

يير میك ٚلش

٣ی٧ا

خللاي گ٣

ٗ ظر

آُّ

ُ
اىؼ میك رٜك کَ ٝن ْجي مّ يير ٗ ظر آُّ
٣ی ِ٧اقّري سَ شاض خ٠ا ہلا معللم
ّ یّه سَ ٣ی ِ٧خ٠ا ـی ٧و ي ٗ ٧ظر آُّ
ُ٠ش مّ

٣یٝ ِ٧ن کل٠ُ ٍ٠ش ٗ ظر

آُّ

ٔط ٧میك ْجي مّ ٝن کلٔ ٍ٠ط ٗ ٧ظر آُّ
طل ل لظ ٕکً ٣ی ِ٧منن سَ وي گلہٕ ٧کً
طل خّق لٍ ٣ی ِ٧ہّٟھمه سَ ضش ٗ ظر آُّ
َ و یّل آب
َ وي هٗ ہل گن
طل و یؿ رل ٟھ
ىخق میك ٣ی ِ٧آ ٣ئ ٧ط ٗ ٧ظر آُّ

3333

رشح ٙـی ٧سَ ٚل وي ت ير

ہلا

ّ ی٠ا

کو رس سَ رشح ٙطم ٍ٠لّ ٓ ٗ ٣ظر آُّ
َ ٞہر ّم ٟھرا ٍ٠طلب ولَ
ٗ ظر کل ہمن
ُ
ٗ عی٣ ٧ی٧ا ارھر ٝن ارھر ٗ ظر آُّ
ٗ ظر میك آُّ كمّل امّم طیٗ حٗ
َ
ٝن ٣ی٧ا ػہريء ضّْ ٗ ظر ٗ ظر آُّ
َ ٣ی ُ٧حٗ کل اّ یّ ذ٣ض خّه
ّ یُّّ ہمن
ُ
ُ
م
ہ
م
َ ٝن کل رگ ٗ ٣ظر آُّ
ُ٠ون ا ک
یمّم خلؼ کل ه ُّ٣ہَ اّ یّ خلًو ُگلع
ٝن ٣ی٧ا ره ٙه٣م بز ہی٧

ٗ ظر آُّ

3335

رعّ سَ ٣ی ُ٧زصلل هساد ہلُّ ہَ
رعّ میك صّـ رَه لّ آ ٗ ٣ظر آُّ
ّما ع٠و کو ٣ی ِ٧اِ ٔو ُل ی ٠اـی٧
َ
َ
ىخٗ ٝن کل٣ ٍ٠ی٧ا رش ُ٠ش ٗ ظر

آُّ

ٓ٣اِ َ١یش وسٌ ذ٣ذ کٍ شلّ ٍ٠میك
ٝن مّي ْجي

َ
لنن

ِیش ٗ ظر ٗ ظر

آُّ

ہَ گ٣ؾَ ٌکـ و سمُّـ میك ٚل ٔط ٧جیسّ
ولَ ملؾ سَ قزوه ٓٚ ٣ل رش ٗ ظر آُّ
ُ
ُ
ؼخٗ ہَ إگل یّه ٣ی ُ٧طل اظ سَ ہ ٧ہبگّم
َ
َ سیف و ضشوه لّ م ظر ٗ ظر آُّ
ٓ ٣سن
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َ کو ىحّلػ ٝن ہل ٣ی٧ا کلٍ٠
ٚله خّ ہنن
خًـ اير

خ٠ا

میك غ٧ش

ّماش شرش

ّ
يروت

ٝن رش

مگ٣

ٚل

اُؾ

ٗ ظر آُّ
ٗ ظر

آم٠

ہٌ آُّ ا گ ٗ ٣ظر آُّ

ىخٗ ٔعکـ ضٓ ٣ہَ ع٠و ٕصلشت ضٓ٣
٣ی ِ٧ضمّه میك ٝن ضٓ ٣و ضٓ ٗ ٣ظر آُّ
خ یّب ٣ی٧ا ضقتقی ٙہَ مّ ّما ہَ ىحّض
ٝن اظ میك قرف سشا ُّل ٟھر ٗ ظر آُّ

ؾ
ك
س
َ
نز سات ہَ ٚل اوش ه٣م ص قّت ہَ ٚل
ػہّه میك ْجي مّ ٝن کلٔ ٍ٠ط ٗ ٧ظر آُّ

3333

َ رنکھّ ٕصی٧ت کٍ کھمل ه ٣آنکھیك
طل ہمن
ٚل ٣ی ِ٧شّبن سَ ؿی ٙلّ گھر ٗ ظر آُّ
طل سات ٣ی٢ ُ٧تٌ ىجمع ہ ٧اق طلٍ٠
ٚل ہف کل ْجي سَ ہ ٧اُؾ ُّملش ٗ ظر آُّ
ٚل خىبہ ٠ہَ ٣ی ِ٧اؿبہّر کَ ُّغٛ
خًٙ٠و رٜق لّ اب سی ٗ ٣ٓ ٩ظر آُّ
میك وس ضُّه سَ ه٣وه وصػ ٣ی ُ٧شهػ ٙلّ
َ ٣ی٣ٓ ِ٧وٜك لّ ي ٗ ٧ظر آُّ
ق٠م ُل
٭٭٭٭٭
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مْ خللي م یّه ہل شذ ُُّّن گـ اُ٠ام
مْ خللي م یّه ہل شذ ُُّّن

گل

اُ٠ام

ُّ ٚلش ہل هٗ روش

گْ ٣خ ٙہل ّ ی٠اش ٚل ہل وصـ رل آشام

ُّ ش ْ ٜہل هٗ روش

ًُطف

ہَ ُّش هٗ ہحر

ٝن ًُطف

َتمر

ه ُّ٣ہَ

رشر

َ وس طمش سَ ہلُّ ہَ طلع اْحّم
اب رنکھنن

ٔس ہَ ٞہٌ من ظمش

ّ
ٝن مّشُ ي٧اسنمگٍ اوش ّ یّظ کٍ م٠ت

ُ
ُـ خّوِ اسٌ رم

لؿ خّوِ می ِ٧ہّٟي اگٚ ٣لش لّ ُؾ خّم

طل مَ سَ ہل ٟھرٚلش

خّشوب وسٌ
يژگّه سَ

ُ
َ
اظ رش

تطاروں

َ
اظہر

کٍ نیط٧

ُ
َ َ
میك اسَ اض شي اه٣ام

گ ٣ہل

َ
ىجھ

ُّ ُ٢ل ہل

للگل
م ق٠وش

َ کہو ٞہیك مک یّ
کجي خلًو ُگلسٌ کَ لنن

اِ می ِ٧خ٠اوُ٠

اٌکّن کٍ صلشت ہل اگ ٣ہل ٞہٌ ا٘عّم

رنکھمه میك ٣ی٧ا ٚلش

3333

رّ یّ ہَ اگ ٣صلشت ضّ یّه میك ت ملراش

ٓ ٣ہَ ٝن رعّراش

رشہف ٞہیك بز ہف ہٌ ٞہیك رام ٝن ہَ رام

ُّ

ہل مؾروش

اِ می ّ ِ٧یّشِ ُ ٠ق٠شت کَ نبلاشِ

ؽٌ ْجي ٝن ّ یّشوه

اَنّال

ُّ وؽػ ہل ًسبلش

ؼرل
گ ٣م

کٍ ْحط یـ میك ہل

َٕشف

ٝن

اِ ّ ی٠يء راوش ٚل ہَ اق يرر ُکللّش

ظ ی٠

رّ ی٠اش

رّ ی٠اش

ہل

ّ
ّ
طلىحّل ہل صلام ہل ىلام

ُّ ذ٣م

ہل مغومش

ہل شظف رل و طلع خلؼ و سیٜ٧ك طیعیٙ

ُّ

خل ؼ

ہل

و ی٠ا

م ق٠وش ہل گ ٣ہّٟي میك ه٣ٓ ٣وشع عّم

ُّ

ُّم

ہل ًقہلش

طلىحّل ہل

ٓ٣ہّن رٜك

ء
م
ْ
رنکھّ طل ُّ ـ سَ ٝن جف رٜك صّحٗ

ُک یّۓ ضمّه ہیك

َ ہیك ٚلخ ی ٠کٍ ضٌصّم
َ ش ک ھن
کَ لنن

ُّ ضظمله سَ ہل طلش

نلفرذ
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ُ
ع
م یّ ان کَ میك اوصّـ لکھمه طل کو لف ہیك

اوش ق٠سٌ سیف ہیك

ضٚلش لْ اوش رل الہّم

ٙومُ سَ ہَ مغملش

خ
لی
ہَ ٔو کٍ مٌ ٚل ؼخٗ ذ٣م و ش طّ ٚلع

کٍ شؿیمٌ

ہَ ُّم خ٠ا

اوش ٔو

ٚله خلؼ کل ر٢تٌ ہَ ُ٠ا اض شي اعًم

کلٍ٠

ہَ آ ٣کَ مّّ یٔ ٠و رٜك لّ ُ ٠شاهٙ

اوش ٓ٣ف کَ مّّ ی٠

ہیك پ ّشال

ُّ اُؾ ہل رنبلش

ْچظش کَ اگّشُ ٔو رٜك ہل َ١

ہل شْجلش

ٝن

ہَ ملؾ ہ٠أّ لّ ٚل اُؾ مّي قلؾ خّي

اِ واي ہل اِ واي

ُّ ٘ع ازکّم

هغومش

رش فیق ُعّرت

٣ی٧ا ہل

اِ ّ یؾ رشوه ُّق

برزوں

مّي ہمّٚله

ہَ وـظ میك ال قّؽ ٣ی ِ٧اِ ٔو طلع ُّم

هغومش

ہل

ہَ سیٜ ٧ك ّ یّه ٚله
ؿیله

لؤلؤ

ننیلش
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رٚلصھٌ کل ٣ی ُ٧ؼھّصٜك ہیك هٗ آکَ مًُؾ
َ اوصّـ میك مقمّم
َ ہَ آ ُ ک
اظ وا َ ط

اِ ؽرع يراّْ
اِ ي٧وش

سُ طور
ر ُ

َ
اِ ض٢ی ٙاخ یّش

اِ آ ٣ه٣م ُّش اِ ي٧راش ه٣م ُّش
َ
َ اوصّـ ٣ی ِ٧اض شي اف طّم
ٚله خّ ہنن

ّم َ١سَ ہل يز ٚلش

ْ
َ طل رشُّ کَ ٓ٣آ٣
٣ی ُ٧ىجھ

نٍ ٜہف ہَ نٍ ٜہف

َ طل ہل خّم
شّبن کل ٣ی ِ٧ؽرع سَ کف ر نکھ

مع٢وش

مع٢وش

کیله نل رک ہ٠ا کل ٝن ہل آُّرُء شوٚؼ
َ
ُّغ ٛسَ ت مہّشِ ہَ سٹھٌ رٜق کَ اعًم

حٗ ٛف مّ ہل ُّطف
َ
ٝن نیؾمش
اقًق

ہه ٙکل

ہل ن ظر کٍ ٝن ػ یٕ ٠ہّ ٛف کل و یّشق
َ
خ٠ه ٙمیك ت مہّشُ شہَ ٝن اـیٞ ٧ہرام

ہَ

َؾ َؾ
م م ہل

طلسٌ ّٔ

ُّ ص ٠شہَ مٌہلش
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اب خل٠

٣ی ِ٧ہّٟي ٝن طلشو ی ٠امّهٙ

من ظمش

ٗ ظر

ہل

ہل امًم

ہ ٧خّن ہل ًط٧وش

ٝن ػ ی ٠علٍ طل کو ہَ زع٧ت لّ مًضم

ہَ آشضو و یٚ ٠له

خ٠ه ٙمیك شہَ آُکٍ ٝن صت ٞسَ ُّ مّم

ملىلش

ُّ مّشُ ضمیك ٚلش ہل آُّر

٭٭٭٭٭

ُّ

اذ ٣ہل
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مْ ذ٣ذ ٝن ٝن مہر وبیك خللي قگق ہَ
مْ ذ٣ذ ٝن ٝن مہر وبیك خللي قگق ہَ
ُ
ل
گھر میك ٣ی ِ٧مّرُ ہل ٍ٠گ٣روه ٝن گق ہَ
اظ رـق کٍ اظ ٚلش کٍ ٘ؾرٙػ ه ِ٣م یّ
میك ى ٝکہله میٚ ُ٧ل ضُّه ہَ ٝن رہق ہَ
آنکھمه کل ٕصّشت ہل ٍ٠اوش رل کل ٕصّشت
ىحلس لّ ٗ طّشي ٞہیك گـ گش ٙظمق ہَ
َ خّىه ٚل رل کہ یّ ہَ ہُّ ٧ش
و ی١وِ کَ ُل

اق ذ٣ذ ّ یّ اوش ٝن ذ٣ذ ک

عن ہَ

صلشت ٗ ظر آ خّ ٍ٠ہَ آّ یبنن رل میك
ٙفرٓٞ ٣ہیك ہَ ٣یٕ ُ٧صلٓ ٣ىخق ہَ

3333

رش ّکز

ُ
َ
ہَ خىی ٙلّ ٣ی ُ٧قلٗ ٝن ا مک

لَ
خ
ّْ اي٧قٍء مہر لّ َؼا م میك لق ہَ

َ م٠د میك ٣یُ٧
کیله هٝ ٣ن نان ّل ہل ىجھ
َکھمه ہیك ٣ی ِ٧وصػ می٧ا اُؾ رہق ہَ
قرآن میك طؼ خ یـ وبیك کہ یّ ہَ رسکل
وي راعٌ م طلؼ کٍ خىی ٙکٍ شٓق ہَ
مّکق ہَ گلُّ ٢ی ٙم ق٠ظ لّ وي مؤمق
رعکّ کو ٣ی ِ٧خّطر اق٠ظ میك وطق ہَ
ٚل طؼ ٝن ہَ طؼ ٣ی٧ا ہَ ٓ ٣طؼ ہیك ٝن هٗ لّم
نی یّف کَ رن سَ ٝن می٧ا اُؾ ىخق ہَ
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راٛف ہل ٞہّش اظ میك ذ٥اه اظ سَ شہَ روش
اہلل کَ ہّٟھمه لّ ّ یُّّ ٝن ظمق ہَ
طلنبل ٍ٠خلؼ ٔو سُ خّي کَ آگَ
َ
ٝن ؼپی ٧إہٗ ہَ ٝن کجي ًسؾ فیق ہَ

َ

نَل
ٞ
ش
اُؾ ُّ َ١ؼ ٣ی ّ ُ٧یّ ہل ہیك کتٌ
میك ملش صعتػ اوش ٚل ملنمّن ضمق ہَ
اكم٠

َ
ىجھ

کجي

اوش

پکل ّف ٞہیك آُّ

طل منن سَ ٕکـ آُّ وي  َ١مّقنن ٜق ہَ
٭٭٭٭٭
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َ آب کلٓ ٣سَ
ه ٣وصؤ ٞہل
َ آب کلٓ ٣سَ
ه ٣وصؤ ٞہل

َ
لَ کَ طم ٍ٠کٍ للؾ اظہر سَ

مّي ٓ٣ہّن رٜك کٍ م٠د و ّ یّ

ٞہیٜ٧ك لکي

ٝن ٚل وي مّي رٜك ہَ رعکّ ٔشٗ

ہَ ٢تٌ ٌصطفٌ ٢یمی ٧سَ

ٝن دمحم ٚل

َ ویّ رٖل
ہل گن

٢تجیق کٍ

م٠ار

وسّء

اٚلاش سَ

اظہر

سَ

ہّْمٌ  ،قّطمٌ  ،قیلصله سَ

َُـ شہّ ہَ ػہّه اسٌ گھر سَ

طیٗ ٚل

آ شہَ ہیك ٗ ظر ٝن م ؼہر سَ

ه ٣شہَ ہیك ّ یّش ٓق کَ ّ یّه

طلش و امًق ق٠سٌ گلہ ٧سَ

٢تجیق اوش

امّم
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ملح ضن ہَ ّ یّن  ،خّٚله میك

ٟھر لل اظ ٚلش کَ ْو ی٠ش سَ

ص٠ف اوش ص قّ کَ عّلف میك

آ ہشَ ہیك ٗ ظر ا ٍ٠سش سَ

ہَ مہؾ ق٠نبله کٍ ىح قـ میك

ٔو کٍ سه ٣کٍ ًسؾ و ؼپی ٧سَ

ُ
ہَ كمؾ اىؼ کَ ٝن اْجف میك

مّي رٜك کٍ خبیق اٚلش سَ

َ ہیك
ُّض اوش ٘غف میك ُلن

مؤوبیق ٝن قّطمٌ گھر سَ

اِ یمّ ٍ٠کـ امّ ٍ٠کَ

ُ
َ
َ ہیك رش اسٌ رش سَ
هٗ کل ملن

غی ٧ممکق ہَ مک ٣مللٍ لّ

کمی ٧سَ

ػ ی٠

*****

خّکٍ یمٍّ٠
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وشسس ؛ دػبء ٘ش ككهشٌٌ ِؤِٕني
وشسس ؛ دػبء ٘ش ككهشٌٌ ِؤِٕني

س٘ى رب لُبِخ اسس ثش٘بْ دَٓ

زفبظخ ِب سة ين س٘ى اسس ؽهب
ْ
ل ِب
اِب َُ اٌضِبْ ٔب ٔىساين ْ ِظ ْ
َ ْ
ي ِب
حص ْ
س٘ى فسخ و ػبفُخ ٔب ِ
ػجبدح وشو سِنبْ ِب وسعى

ؼ اَسغذ ِب طىي اٌغّٕني
س٘ى ػُ ِ
َ
س٘ى زىي سة عٍ ْق ِْـويْ اِني
اسس داػٍ اهلذي صَٕخ اٌؼبثذَٓ

حمجّخ دتبسٌ ؛ دَِٓ مهبسو

ػٍٍ ٔب ؛ ؽُؼخ مهُطط فبئضَٓ

وشسس وسعى سوصٖ ٔسس افطبس دَىهٍ

ٔسس فىسح دتبسٌ اسس ٔىسِ ِجني

دتبسٌ ٔؼُ ٔب رتٓ عٍ ٌسس وسعى
دتبسٌ غالٍِ عٍ اْصاد هتبئسس

صوىح ٌى وسعى مهبسٌ ٔسس خبؾى

ؽهبدح ثثشٌ٘ى وسعى ِىىل ػٍٍ ين

ثثشٌٍ٘ فٍىاد وظظسس ؽريَطط ثبلٍ

والَخ ِب سة ين س٘ى وًَُّ زِني

رربُّن ػٍٍ ٔب خـَىَي ِؤِٕني
سلبة مهبسٌ ؛ مهٕسس َمني
دػبء ٔسس عىىْ ٔب خى٘ش ذتني
ٔسس ؽجّري ين رب اثذ ؽبِٖ دَٓ
س٘ى رب لُبِخ اسس ثش٘بْ دَٓ

*****
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وسنتٌ ْحّي کَ نگہ یّن

وسنتٌ

کَ

ْحّي

ٚلد روش ٚل ہَ َ١

مّي رٜك ٓ٣ہّن رٜق ضُ٠ي ُّر

نگہ یّن

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

ضُ٠ي ُّر

گمّن

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

ضُ٠ي ُّر

٣ی ُ٧شھیٚ ُ٧ل فحر رو ػہّن ہَ

رعلت ہ ُ٠میك کی یّ اطو یّن ہَ

ٌکّن

ضُ٠ي ُّر

شاحٙ

مکلن

و

لّ

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

قک ٣م یّ ہَ ُّخ٠ا ٓ٣ہّن رٜق ہَ

ٝن ِف یبنن ْحّت لّ امیق ہَ

امّن

ضُ٠ي ُّر

ہَ

٣یِ٧

وطلر سَ

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

ہف ًسّقروه لّ مللٍ ہّٟي ٟھّم کَ

ُ
ُ
٣ی٨ا ُّش ه ُّ٣اظ ػہّه اُّش کَ

ُّو یّن

ضُ٠ي ُّر

شاي خل٠

کَ

اِ

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق
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َ ٙومظ کَ
مّخـ ق٠ظ ٝن قّ قل

ٞ
َ ہَ ٣ی ِ٧طـ میك ٣ی ِ٧ہّٟھمه ٝن
ہ ختن

اِ ٔسّن

ضُ٠ي ُّر

می٩ل

وحررنّۃ

 ٙقّ

کَ

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

٣ی ُ٧عیلرٝه کٍ ػیق ہَ

مّٔس ٟھٌ زصلش آة کٍ ہٌ رٜق ہَ

خّن

ضُ٠ي ُّر

ْجي ٝن ہل

ق٠ا

ہمّشُ

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

َ
٣ی ِ٧ہّٟھمه ٓ ٣غ ْٞ ٧قّطمن ٢ن

ُ
ّ
ٝن رعّ قیلل مّمع ال٠عّ هِ٣

رنکھیك اہـ رٜك ٝن ٣ی ُ٧مّن

مّي رٜك

ضُ٠ي ُّر

اخ یّء ٣ی ِ٧روش میك ہل ٍ٠ہَ ًضحِ٠

عّم رنکھٌ اٚلش و ايير کٍ ٓ٣کبیك

ہٌ ٝن ضمّن

ضُ٠ي ُّر

ہَ

ظہلش

لّ

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

ٓ٣ہّن رٜق
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ہ ٧طرـ ٝن مّلگ٣ي کٍ ٞہّش ہَ
مہک یّ ہَ

لّ

رٜك

گلص یّن

خّن

سور
ٓ ٣ر ُ

مّي رٜك

طلسٌ لّ ننگّش ہَ

ٓ٣ہّن رٜق

ضُ٠ي ُّر

طمل رطُ ٧ؾ عير ٣ی ُ٧خ٠ا هِ٣

ٚلشُ ہ ٧او ی٣ ٠ی ُ٧کی ُّ٧هِ٣

اق آن

ضُ٠ي ُّر

ہَ رعّ ٞہٌ

ہ٧

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

َ
رش ٝن ٣ی ِ٧طل يرار لَ کَ آ گ یّ

َ
ا٢تٌ ہ ٧او ی٣ ٠ی ِ٧رش سَ ُّ گ یّ

آو یّن

ضُ٠ي ُّر

٢تجیق

لّ

ٚل ہ َ

َح شکھ یّ گ٣رع ػہّن میك میُ٧
ُ
شکھ یّ رو ػہّه میك اٌکّ مّن

مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜق

ہل كمّلٍ ٓ ٣ه٣م کٍ ٗ ظر ہ ٧گھڑُ
مّي رٜك

*****

ٓ٣ہّن رٜق

ضُ٠ي ُّر
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کہّه وي مو شو  ٙقّب میك ہَ مَو میلش ىَحّب میك ہَ
کہّه وي مو شو  ٙقّب میك ہَ مَو میلش ىَحّب میك ہَ
ہَ خللي گ ٣مْ دحّب میك ہَ ص َون ْذا عکس إکّ آب میك ہَ
ْحلٍ طل آق یّب میك ہَ وي آُکٍ آب و ُّب میك ہَ
طل شوستٌ مّہ یّب میك ہَ وي صل خبیق خ یّب میك ہَ
طل لطػ زع٧ت کٍ ُّت میك ہَ کہّه وي سیٜ٧ك ّ یّت میك ہَ
ي٧ـ طل ہَ ٣ی ُ٧سات میك ہَ ٓ٥شگٍ ٣ی ِ٧ش طّب میك ہَ
طل ہف ص قّت مو وبیك ہَ ٝن مّي رٜك ہَ ٝن مّي رٜك ہَ
طلاب إکّ کہیك ٞہیك ہَ طلاب ٝن َ طلاب میك ہَ

َ
ہَ ملحٗ اذ ٣م٠د طلا ، ٍ٠ہَ ُّق طنی ٙکٍ ٝن ٔسٍّ٠
3303

ضقتف ٙمّل خّورا ٍ٠زصلل لّش

ٚلاب

میك ہَ

٣ی ِ٧ىخٗ لّ ہَ خلً ٠سکق ٕص ٠ه٣امّت ٘ع ٠هسدں
ٝن رو ػہّه میك ت مہّشا رْمق  ،ع٢اب میك ہَ ع٢اب میك ہَ
َ قُّ٣ٓ ِ٠
يزاح میغف ہَ َکي ٓ ٣ٓ٣ہمیك ٗ ظر ا ٢ن
رمّؿ طلنبل سَ ہَ مع ظر ہ٩اش شُگ ٙگًب میك ہَ
ُ
ه ِ٣ػ یّرت طل  َ١ؤَّ ہَ امکٍ ت نی یـ رش ضقتفٙ
کو ْجف شٕٓ ُ٥ص ٠شُّط ٙعی ٛضمیق ذ٣اب میك ہَ
عیٙ
ت مہّشِ ُ ٠طلاي کٍ خىی ٙہَ گلُّ ٢ی ٙالعیٗ کٍ خ
ً ّ
ٝن کیله ہل وي ستجؼ لعی ٙذ٣ام طلشُ ي٧اب میك ہَ
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هٛ٣ف

أسّ

ٝن کل ٍ٠ہلگّ شؿیف أسّ ٝن کل ٍ٠ہلگّ

خ
َ ػ یّب میك ہَ
لیف أسّ ٝن کل ٍ٠ہلگّ شظف ٚل ا ُک
ّ
٣ی٧ا ٕصلش ّ ی٠ھّ شہبگّ

وسٌ سَ ع ق٠ي ٝن ٝن کھلبگّ

طل ٚلؼھبگّ رل ٞہٌ کہبگّ خ یّل زع٧ت ٚل طلاب میك ہَ
ُ
ہَ متحرـ کل کمّل رھللّ شہّ ارھر لّ ٝن وي ارھر لّ
وسٌ ٚ َ١لؼھّ طل خّل ٟھڑلّ کیله اظ ق٠ش اض ظراب میك ہَ
ٞہیك ہَ لکه ٘ ٙعیُّ ٧شو کلٍ٠

ضٓ ٣کل ٍ٠ضُّٓ ٣شو

اضل سَ ٝن ہیٟ ٧ھیُّ ٧شو ضمّ َ١کَ ا ٙقًب میك ہَ
ٞہیك وسٌ ستٌ کٍ کجي ٌکّّٔ ہَ مک ٣رشخّل ش ْ ٜو شاحٙ
یمّم اكم ٠کٍ ہلوِ خّحٝ ٙن ؽرػ ٔو کٍ خ یّب میك ہَ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
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َ ہیك مؤوبیك مللٍ ٓ٣ہّن رٜك ٛف مًه ٙشہل ٔس م٠ا
ک ہن
َ ہیك مؤوبیك مللٍ ٓ٣ہّن رٜك
ک ہن

ٛف مًهٙ

شہل

ٔس

م٠ا

رِ شہَ ہیك ص٠ا ٝن قلؾ ٝن ضمیك

ٛف مًهٙ

شہل

ٔس

م٠ا

ہل ت مہیك

طّ
ـ خ٠ا

ٚل وي

ت مہیك ُّغٛ

لصـ

و ف طّ

خلؼ کٍ ہَ ت مہیك سَ  ٙقّ
ٛف مًهٙ

شہل

ٔس

م٠ا

َ ہیك هٗ مکیك
ٝن ضمّه ٝن ٌکّه کہن
ٛف

ہل راعٌ

ہل

ت مہیك

ـی ُ٧
گلہ٧

اللشُ
قّطمن

ٛف

ہٌ

ُّّْ

ٛف مًهٙ

شہل

سی٧

خ٠ا

ٔس

م٠ا

ىحزن صّحٗ ؿع ٧لّ ٚل نگیك
شمؾ
طلب

ٚلِػ
ٓ٣

ہَ

كمّل

٣ی٧ا

ٓ٣

خ یّل

٣ی٧ا

ٛف مًهٙ

قیلن

کلٛ ٍ٠ف مّ رسیك رو ػہّه میك ٞہیك

کمّل
شہل

ٔس

٣ی٧ا
م٠ا
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ّموا

مّل

ْح ـ

او ی٠

و یّشق

َ
ْجھ

ٚل

ٟھملَ

َ
 ٟھل

ٛف مًهٙ

ہ٩اشو

ٓ ٣ظ

َ
ُؾ جنن

شہل

م٠ا

ٔس

رن ٝن رن ضُّري ہل ٣ی ُ٧مّن وبیك
نیػ رٜك لّ ہَ ارسّن
مؤوبیق

لّ

ٚل

نگہ یّه ہَ ٚل

مّ

نیػ رٜك
ٛف مًهٙ

شہل

مہرُّن

ٚل

ٔس

م٠ا

خّل میك زھّل میك ہل ٞہل نیػ رٜك
مللٍ مللٍ
ؽرػ

هَ١٣

مؤوبیك

کٍ

َ
گل ْچ

ص٠ا

ْجي ٝن ٣ی ٧و

ہیك ٓ٥ر

خ٠ا

ٛف مًهٙ

طلاه ہَ ق٠ا
شہل

ٔس

م٠ا

ہمکل شکھ یّ م٠ا مللٍ رل میك ٔسیك

و یـ

لّ

ٚل

عف طلاش ہَ

خّٛف

ٚل

ہَ

راُّش

ہ٧

م٠ر

ٝن

ٛف مًهٙ

مْ ضُّه سَ و یّ ہل وسٌ ٞ َ١ہیك

ٚل

ّ یّش

ہَ

شہل

ٔس

م٠ا

3333

ر ط٧
ہَ

ُؾ
كمّلٍ

آُکٍ

ہل

 ٙقّ

ہل م٠ا

ٓ٣

رعّ

ٛف مًهٙ

لیله

ٜق ٝن
شہل

ک رلَّ

ِ قّ

ٔس

م٠ا

ٛف سَ ٓ٤ھتٌ شہَ مّن رٜق وبیك
ٚل
ُّ

ّ یّۓ
الہٌ

رعّ

ِی یگٍ

غٞ ْ ٧

شّمل

اوش

ه٣

قیلل

ٛف مًهٙ

ہل ظہلش امّم ہَ ٝن طؼ سَ  ٙقیك
*****

غٞ ْ ٧
شہل

ٔس

٢یلل
م٠ا

3333

کلغنء گل٣و میك گ ٣اُؾ ُّش آوِ ػ ی٠لیٗ
کلغنء گل٣و میك گ ٣اُؾ ُّش آوِ ػ ی٠لیٗ
خّّْ گل٥اش ٟھر ہ ٧گٝ ٥ن خّوِ ػ ی٠لیٗ
گ ٣شکھّوِ ؾؾؽ صّرف اّ یّ ٓ٣واٝن ٚ ،ل ٝن
ؾؾؽ میك گـ کَ کٹھٌ ٟھر گـ ٝن کھّوِ ػ ی٠لیٗ
خّن ٓ٣وا َ١کٍ خّوِ ْمع کل ٓ٣وا ٝن ہل
ُ
اظ ق٠ش کَ امتحّه کو مْ اٟھّوِ ػ ی٠لیٗ
َ وي ہحر میك
وصـ میك ٝن ىجل ہل خّوِ  ،جنن
ّ
ؾؾؽ ٓ٣واٝن کٍ ل٢ت کل ٝن ُّوِ ػ ی٠لیٗ

3333

َ
لصـ گـ آ ٍ٠کل ٍ٠گـ فیق سَ اب ٚلؼھنن
آو یّٝن اّ یّ

گ

لـق میك

ّ یّوِ ػ ی٠لیٗ

عّشػ گـ ٓٞ ٣ہیك ننیف ٝن اض ٞہر قراف
رُکي ه ٣گـ فیق کل آ ٔؾم ٞہّوِ ػ ی٠لیٗ
ٚل ٝن ٟھّ اظ ُّؿ میك اِ گل ی٠ن وشٝن ہل ًشٙ
رُکي ْجھکل

ک
ھلکھً طلُ١ا ٟھمَوِ ػ ی٠لیٗ

گ ٣ظمق میك خّکَ میك ٝن م طلع ُّ٤ٓ ٍ٠ھله
ُ
ؼ
ھ
ٚل اسَ ٓق ًش ٙہل کَ لجھًوِ ػ ی٠لیٗ
حٗ ّ یّ طلاه می ِ٧مللٍ لّ کہّوِ ػ ی٠لیٗ
ّْ طیلشان ع٠ن ٓ ٣فحر کھّوِ ػ ی٠لیٗ

3330

مپی ٧مّذ

ىحر

ٓ ٣رقی٧

گـ کھمل ه٣

شطننء وصػ ٔو واَ و یّوِ ػ ی٠لیٗ
آح لّ وي شوض ہَ امکٍ طلسٌ گ ٣ہل ٕصیٗ
ا٢تٌ مؿؾمىله کل َ ٔ ،و ٓ٠ُ ٣ھّوِ ػ ی٠لیٗ
گ
ل
َ طل م٠د ٔو
ـق ٓ٥م ہ ُ٠میك آ  ،سن
ٚل ہنیفو ُّؿ میك ري م٠د گّوِ ػ ی٠لیٗ
َ
ٞ
ؼھمص رِ گـ کٍ صف ٙاوش ًش ٙہل رش ہنیٙ
مّي لّ اوصّـ ٟھر ٟھر ه ٣شؼھّوِ ػ ی٠لیٗ
ہف ٚل م یّ ٓ ٣آ مًُؾ ہلوِ رس گـ ٓ ّ ٣یّش
خّّ یّشُ واه ْحّشُ م یّ َؿناوے ػ ی٠لیٗ
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گ
گ٣ي مّلٍ مّي کٍ ٓق  ،م٠د لـق میك ٔؾمف
طمع یّن طلع ٚلا کل ٓ ٌ٤شکھّوِ ػ ی٠لیٗ
ہَ ظمق میك رٜق کَ لصـ ش٢یع راٛف ٞہّش
ٝن يزا ہُّ ٧ؿ میك کہو  ،کہّه سَ َوِ ػ ی٠لیٗ
گ
ل
ـق اوصّـ مّي ُ٠ش رٜك میك طیع ه٣و ٔو ٓ٣ہّن رٜك
م یّ ؼخٗ گ ٣صّحٗ ؽرقّه ّ یّوِ ػ ی٠لیٗ
رس  َ١گل٥اش لصُّـ رنکھّ می ِ٧مّي لّ
ُ
َ رل کل وصػ گـ سَ م یّ لٹھّوِ ػ ی٠لیٗ
ا مک
گ

لـق ُ٠شُ میك ہ ٧خّّْ ہَ رس گـ کٍ ٞہّش

ہل ُعّرت اظ ٝن و ی٠ا ُّم ُّوِ ػ ی٠لیٗ

3338

طلع ہل رس گـ کٍ ل طّقٔ سَ می ِ٧مللٍ لّ رل
َ خّلؼ ّ یّوِ ػ ی٠لیٗ
ٚلش لّ اظ کَ لنن
اِ گـ گل٥اش طل ٍ٠رُکي ْجي کل ہل دحـ
مّذ گـ کٍ طرد سَ گ٣رن ؼھکّوِ ػ ی٠لیٗ
م یّ گلص یّن ٔو ضٜق الہ ُ٠کَ ٟھمل ہیك
ُ
ان کٍ طلنبل لیلِ طل رل سَ ہل خّوِ ػ ی٠لیٗ
رـق خلؼ ْجف رٜك کَ گـ کَ ہل َ١کل ّ یّش
م یّ ؼخٗ لصـ و ي٧ـ گٜ ٣ق کَ آوِ ػ ی٠لیٗ
ہل رسّم الٜ٠ق مّ رس کل گـ طلٕ ٍ٠صیٗ
وي طلسٌ میك مْ ٟھً ٟھمَ سمّوِ ػ ی٠لیٗ

مّي رٜك

3333

ہیك ٝن "ُ٠شالٜ٠ق " طل ضٜق الہ ُ٠کَ گـ ُ٠ن
اظ ٝن قرُّه ه ٣ظمق مّشا ل یّوِ ػ ی٠لیٗ
مّي کٍ می ٙ ُ٧قّ ہل وِ وہّه ُؾ حٗ ُؾ
ْمع ٓ٣ٓ ٣واٝن  ،گـ ٓ ٣ص٠قَ خّوِ ػ ی٠لیٗ
ُ
گ
ّ
ل
رل می٧ا ـق ہَ اظ میك گـ ہَ حٗ مّي رٜك
ُ
طیع ىحلص اظ ٝن و ی٠ا ہل کہّوِ ػ ی٠لیٗ
٭٭٭٭٭

ٓ٣ہّن الٜ٠ك
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ّ
َ خًف وشُ رِ
کل٤یق کٍ مّہٌ رس
ّ
َ خًف وشُ رِ
کل٤یق کٍ مّہٌ رس
ُ
َ ؼھکّ رِ
ٟھر خلؼ ٝن کیله ق٠مله ٝن ي ٧ا مک
٘عتٌ کو ٔو ُ٠ش ہ٠أّ کٍ الہٌ

ٓ٣ہّن ہ٠أّ

ٟھٌ ػیق ت و یّ کو ق٠م ہف کل رکھّ رِ

اِ رؿف قلؾ ٚل ٔ َ١و ُ٠ش ہ ُ٠مّ ٓ٣ہّن ہُ٠

آقّف میك رنکھّ ُّ و یّ ہل ٚل ّ یّ رِ
ُ
ْچسٌ ہَ اٞہیك مّلؾ ق٠شت ٝ َ١ن ق٠شت
ّ
سشي کل اگ ٣خّہَ ٚل طلشو ی ّ ٠یّ رِ

3335

اؼحّض ًستحّ لّ اگٔ ٣و کل ٝن ہل ُّظ
ٚل َکھمه ٝن يرري اٟھٌ اُؾ رم میك رؽال رِ
ِی یّٝ ٍ٠ن ہل آنکھمه میك رس کَ ه ِ٣ي٧مو
ٝن خّق کػ ٔو کٍ ٚل ىلشا وي رؽال رِ
ّ
لّ ىخ یّش ہَ عًم ضمّه ہَ

ىخ یّش
ّ
ل
َ ُؾ لظ ٓ٤ھّ رِ
عًم ّ یّ رِ رس

اوصّـ کَ رشُّ کل ٔو رٜق کَ وس کٍ
م یّ ُّب ہَ طل م٠د کَ کلضِ میك سمّ رِ

ُک یّۓ

3338

ير ْ ٟکل ہَ خکف کو رس ٓٔ ٣و عّلٍ

َ ٚل قٍ الومش َؽال
اض شوۓؿضٗ ر نکھ

رِ

ص
ظ
مم
ٞ
شهػ ٙہَ ٞہّه ُؾ طل َ کل ہیك کق
شٌّت کَ ق٠م کل وي ٣ی ِ٧ہّت لگّ رِ
طّ
َ ہَ ـ ٔو عّلٍ
جیسّ کو ي٧ـ ْچس
طّ
ش
م یّ رخـ ہَ ٟھر أسّ ي٧ـ ـ يا رِ

طّ لع کٍ ْجله ٙکل ُعّرت سَ ُ٠ل رِ
م ق٠وش ٞہیك طـ شيا لّ کو ٟھرا رِ

ُ
اوش کیسٌ ہٌ گ٣رع ہل ضمّ َ١کٍ ٝن اظ کل
3383

اق یّل ضٓ٣ره ٙمیٔ ِ٧و لّ ھ یّ رِ
ُ
َ طل اسَ ُ٠ش سمّوُ ٚل دحـ ہل
ر نک ھ
َ کل ٔس آ ٣کَ رامق میك ؼھ یّ رِ
منن ا ٢ن

آُّر شہیك مّر شہیك اوش شہیك
ٔو ُ٠ش الٜ٠ك اوش ضٜق

ؿ ّزل

ہ ُ٠کَ ؿزادے

ٓ٣ہّن الہ ُ٠نیػ الۂ ُ٠و

ٝن ؽرػ ہَ خًف رو عّلف سَ کو ُّ شب
خللي ہمیك طلشو ی ٠امّه ٙلّ رکھّ رِ

3383

اوش ہّت ٝن ہو یّم شّمل ؽر ٍ٠کَ
ہ ٧خّ ٝن ٔسّه آل دمحم کَ ذ٤ھّ رِ

اوش طل کو وعادٍ ہیك ٔو ُ٠ش ہ٠ا کَ
ُ
ٔس رقی ٧ھستٌ سَ ٔسّه ان لّ و یّ رِ

مْ ہلوِ اراء وصػ کَ رٚلان لّ  ٙم ػو
ہ ٧مل کل اگَ ٣کي ضُّه می ِ٧خ٠ا رِ

اظ ػ ی ٠عی ی ٠ػ ی ٠علٍ کل اِ ٕہیسّي
جیسّ کو ٢ٹھُّّ ہَ ٔس أسّ ہٌ ٢ٹھّ رِ
*****

3383

کل ٍ٠شو َ١وبیك مّ خللي گ ٣ہلوِ ٚل میك خّٚله
کل ٍ٠شو َ١وبیك مّ خللي گ ٣ہلوِ ٚل میك خّٚله
طل ًْس ہلوِ ٚل میك خّٚله يير ہلوِ ٚل میك خّٚله
٣ی٧ا ہًط٣ ، ٧ی٧ا ُّ٣ ، ٍ٠ی٧ا ہف وصػ  ،عّلف میك
ملؾ ہلوِ ٚل میك خّٚله ٔط ٧ہلوِ ٚل میك خّٚله
ہل ٍ٠ہَ ؿٹي مّ ٍ٠رس کل خّصـ آو یّ َ١کٍ
ؽرػ ظ ی٠ل سَ م یّ گ ٣رشر ي ٧ہلوِ ٚل میك خّٚله
طل مّٕگّ رِ رُّ ٔو  َ١مگ ٣أسّ وسٌ لّ ٟھٌ
طل رل ہلوِ ٚل میك خّٚله خگ ٣ہلوِ ٚل میك خّٚله
َ
طل ْجي سَ ہل کَ ُّعٌ ُّؿ میك ٟھہرِ ىحر ٢تچ
روُّشي ُّشوش مّذ ىحر ہلوِ ٚل میك خّٚله

3380

٣ی٧ا ُ ٠طلاي ہَ يررور طرقیق امکل گ ٣شاحٙ
ُ
ارھر ہلوِ ٚل میك خّٚله ارھر ہلوِ ٚل میك خّٚله
ت مہّشُ ٟھمُؾ کَ ُّ ٍ٠میك طل ُّ٣ی ٧رنکھٌ ہَ
اگ ٣وي آب طل میك گ ٣آ ٣ہلوِ ٚل میك خّٚله
م قُّـ گلہ ٧رُ٠ان زع٧ت کَ طل ٕہلا ٟھٌ
گلہ ٧آّ َ١م وي واَ گلہ ٧ہلوِ ٚل میك خّٚله
گ٣ا طل ٣ی ٗ ُ٧ظروه سَ وي آنکھمه میك سمُّّ مْ
وسٌ لّ ٟھٌ وي من ظمش ٗ ظر ہلوِ ٚل میك خّٚله
رعّ رس ٣ َ١ی ُ٧لٍ اوش کٍ رس ٣ َ١ی ُ٧خ٠هٙ
سل یـ و طلاش عّلف میك اگ ٣ہلوِ ٚل میك خّٚله

3383

وسٌ لّ اوش نبلي می٧ا ِیفو م٠د گل ٍ٠ہَ
اگ ٣اظ سَ کلٞ ٍ٠ہی ٧ہی ٧ہلوِ ٚل میك خّٚله
َ رل میك گھر ٔو رٜك کٍ خىیَ١ ٙ
م یّ ہَ رسک
َ شوضُ اگ ٣وي رش ُ٠ش ہلوِ ٚل میك خّٚله
٢ن
کلْ ٍ٠جي مّ ضمّ َ١میك اوش ٕہزارِ مّ عّلف میك
ُ٠ش ہلوِ ٚل میك خّٚله ٔط ٧ہلوِ ٚل میك خّٚله
سمّ رنکھمه ٚل ٚله آنکھمه میك آ ه ٣میك سمّ خّىه
ٗ ظر م یّ آَ١

ب
ن
ل
َ

کل ـی ٧ہلوِ ٚل میك خّٚله

اگ ٣غن َکي ہّه مّؽر ہیك اِ اخًغ عّلف میك
ّ
ْحز م٠اؽٌ ٔو ُّملش ہلوِ ٚل میك خّٚله
٭٭٭٭٭

3388

کل ٍ٠ؼخٗ ضوش کٍ ہَ ٣یٝ ُ٧ن خّرو ِنتٌ
کل ٍ٠ؼخٗ ضوش کٍ ہَ ٣یٝ ُ٧ن خّرو ِنتٌ
خّ َ١و ی٠ا ٝن ٣ی ،ِ٧آي شِ م یّ ان سَ ٢تٌ
٣ی ِ٧رُ٠اه کٍ ضقتف ٙہل ٢ینی یـ ت ملر
ل ُ
َ رش ہلا ّ ی٠ا ٢تٌ ھی ِ٧کٍ کتٌ
اظ نن
ؿی ٙالحل ٠کَ ٟھـ ٟھمل سَ ر٢تٌ ہَ ـی٧
َ
ٝن ٣ی ُ٧گـ رہتٌ ٝ ،ن ٣ی ُ٧پف ّاػ سقتٌ
رؿف مّشِ ہَ ٚل لْ ضُ٠ي ه ِ٣ہَ خّه کل
واي ٝن وسنن کتٌ  ،واي شِ ٝن ضُ٠ي کتٌ

3383

ٞہیك معللم کو آقٔ ہَ ًُ ،ہَ ،م یّ ہَ
َ
ٝن ٣ی ُ٧گ٣رٔش آ نکھیك ٝن ٣یُ ُ٧لؾ ضٍ٠
َ
ص
طل ٣ی ُ٧ہبکـ مو وع کٍ ف ٙہَ ٔس ہَ
َ أسٌ ٚل ٣ی ِ٧غی ٧میك رنکھٌ ٝن ستٌ
ہمن
رولٔ رـق لّ گل٣و ہَ خ٠اوُ ٠ف ظیف
رولٔ خلف لّ طله ْجف رٜك ي٧وش ہَ رھتٌ

َ َّ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ً َ َ
صيصا كوـا
خصَ اهلل ب ِـحس ِي الوج َِ ت ِ
َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
خـص نن الدي ِي هوالًا ِِبل ٍق حَسَن[
َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ري قد قل شسواٍ وقد
ِاًـَ الوَل ال ِ
ْ
َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ
كــثـسث اعداد هـا هـي بِه[ ِهي مِنَن[

مّي رٜك

ثرْبٌ اهلديِ املىىل

ُ ْ َ ُ ْ ََ
ْ
اهلل ِِف تَـكْـوِ يْنِه[
ش بدة العـ ِاَل ِسس ِ
َ
َ ُْ ْ َ َ
السرِِّ شا ِكي الـْعـَلَن[
اى صـ ِاِف ِّ
كا ِهل ا ِالْيـ ِ
3383

شوض و هٗ ُؾ ُگو لطػ کنذ آه لّشِ
َ
غ شيا گّہٌ ضمّٝن كگتٌ
کو کنذ هس ر
ہَ ٓ ُّ٣کَ اوٓٔ ٣و کٍ ٓ٥شگٍ لّ م قّم
٘
َ ع ظیف ہَ ظف ٔشٝ ٙن
٢ن

ذ٣ذ کعبَ

ره ٙمیك آ ٣کَ ہَ ٣ی ِ٧ه٣م اكسٍّ٠
َ ہَ ٣ی٧ا ٚلش
ْخبیك مّي کَ كمک

َض ربَ

رل عّلف ہَ ٣ی ِ٧ػہريء گلگله ٝن ق٠ا
رس طرد گـ ٝن ق٠ا ہلُّ ہَ يرؿ ظمتٌ

3385

مْ ہل رْمق کل ٣ی ِ٧وصـ ضسیٜ٧ق ْحّت
گ٣غن قرہّر سٌ ٙومُ میك هِ٣

ب
کلي ک َ

ہَ رو عّلف کَ ٕہیسّي امّم طیٗ
ُ
ب
ک
ُ
ا کٍ ہَ آح ُّطًف ت مہیك لّش َ
ػ ی ٠قرُّه کٍ طلسٌ آح و یّشق ہل ت مہیك
اوش ہل آة کل طله ٚلد کٍ

ب
ٟھٌ طملضر َر

شہَ ّٔ می ِ٧اوٓ ٣مّي لّ ارسّن عمیف
میك ٟھٌ اق ػ ی ٠علٍ مّي لّ ہله ػ ی ٠رٍ٠
٭٭٭٭٭

3388

م یّ مّن ہَ ٓ٣ہٍّ٠
م یّ مّن ہَ ٓ٣ہٍّ٠
َ ّ
لَ
ر
شٍُّ٠
اع م
ہَ

َ
رش

ہبکـ

أسٍّ٠

ُّ

اعلَمر

ٚلشاٍ٠

طل ًْس امّه ٙہَ

ُ
امکٍ ٝن ّ یّّٔ ہَ

ه٣سٌ

م ؼہر

ه٣اهٙ

ہَ

ہَ

اُ٠اؼنن زع٧ت

ہَ

ہ ٧مّن میك نذرب ہَ

اهعّل میك ق٠شت ہَ

ہَ ع قـ کل ـی٧اٍ٠

بز رـق و یّرت ہَ

ب ت
ٌ
ز ن و یّه ٙہَ

بز امق شُّه ٙہَ

ملنمٍّ٠

ہَ

نل رک

شكمٍّ٠

3333

بز لطػ لصّح ٙہَ

بز ٚلش ًُغ ٙہَ

قرآه میك م یّّٔ ہَ

مللٍ

ّ یّء طلاٍ٠

طیٗ لّ ٝن م ؼہر ہَ

طّہ ٧لّ ٝن من ظر ہَ

ُّّْ خ ی٠ش ہَ

ٝن سی٧

ہَ ٓ٥راٍ٠

ہَ ىلل خ یّٝ ٍ٠ن

ُّ

عير

ٝن

الضٌ ہَ امّٝ ٍ٠ن

هُّ٣

ٝن

*****

کٍ

یمٍّ٠
شہَ

رشٍُّ٠

3333

ت مَ گله ہَ ٔش ٙرهٙ
م یّ صّـ ٣ی ُ٧اِ ب ر
ت مَ گله ہَ ٔش ٙرهٙ
م یّ صّـ ٣ی ُ٧اِ ب ر
ل ہٹ
ی
ھ
ن
لٍ ٝن ش گیك ہَ ٔش ٙرهٙ
مہ ی ُ٠گٍ
خّحٟ ٙھٌ آشسٌ کٍ ٞہیك ٣ی ِ٧ہّٟي کل
قرؼ صّـ سَ آِبننء فیك ہَ ٔش ٙرهٙ
انگسی ُ٧کَ لعـ لّ ٓ ُّ٤ہَ صّـ عکس
گلُّ کَ اظ صیف کٍ ُللشٜك ہَ ٔش ٙرهٙ

َ ہَ هٗ
ہص یّش ػ ی٠لیٗ ! ٝن ؾ ّٖز ْجھ

گل
ف
ت
َ لُّّ ہَ ن ہَ ٔش ٙرهٙ
را٢یله سَ ا ٢ن

3333

َ
َ ہیك ٣ی ِ٧اظ لنن
هٗ ٔش ٙره ٙطل من
َ رٜك ہَ ٔش ٙرهٙ
رّ یّ ٝن ٚل  َ١مّشُ ٢ن

ُّم خ٠ا سبہرا ہَ طلر

شُؿ

آة لّ

َؾ
ّ
ّ
ل
ھ
خّحٞ ٙہیك ہَ وں کٍ ضشٜك ہَ ٔش ٙرهٙ
ُ
ُّ ْ ٝإگل یّه ہیك لّّْ اوصّـ

٢تجیق

ٔش ّ ٙیّي  ،رُ٠يء طؼ ٤یك ہَ ٔش ٙرهٙ
ُ
ٞہرٜك ہیك إگل یّه ٔو

واَ خ یّب

کٍ

قٍ اللاه عٌ کٍ رؿمنء سیٜ٧ك ہَ ٔش ٙرهٙ

3330

ٚلٔو رُّ کٍ آنکھمه کل خّصـ ہل ٍ٠ظ یّء
وس رشغن ٣یٚ ُ٧لش سَ آ گیك ہَ ٔش ٙرهٙ

َ
َ ہمکل اظ لنن
ہَ ّمف رهٚ ٙلسٌ لنن
َ ملحٗ ٔسکیك ہَ ٔش ٙرهٙ
آنکیله کل ا ٢ن
ضاٚل ٟھٌ ٔ ،شٟ ُّ ٙھٌ ٣ ،یٚ ِ٧لٔو گّي لّ
م كصلر خّغ اكمً ٠سکیك ہَ ٔش ٙرهٙ
٭٭٭٭٭

3333

کیله ٝن اظ ٕہر میك ہ ٧شوض ػ یّه ہل مّرُ
کیله ٝن اظ ٕہر میك ہ ٧شوض ػ یّه ہل مّرُ
ٚل ػہّه خللي یمّ ہلوِ وہّه ہل مّرُ
ہل ٍ٠ہَ رو ٍ٠طلسٌ ٝن ٟھٌ ہَ قرح ٙلّ نیٗ
م٠د آقّ کٍ ٓ٤ھٌ خّ َ١ػہّه ہل مّرُ
ػہّه ٝن مّي رٜك ي٧راش اِ ہل ٙقش ق٠م
مہر کٍ طرد وہّه خللي م یّه ہل مّرُ
مّي کٍ رولٔ رُ٠اش ہل ٍ٠ہَ خّصـ
آح ؿیله ػ ی ٠کَ اِ ٣ی ٧و طلاه ہل مّرُ

3338

ٚل طل شاضٌ ہل ٚل هٗ کجي ہَ ًط٧ت رل کل
 َ١طلسٌ کَ ٣ی ِ٧مؤمق سَ کہّه ہل مّرُ

ٚل خ٠ھر لص ٠ه ِ٣اِ ٔو رٜك خّ َ١لّ
و یـ مّٝن کَ ٓ ِ٣مّٟي شواه ہل مّرُ
ُّغ ٛت مق ق٠وم ٔو واَ اِ رل
م یّ ٘ؽخٗ ہَ اگ ٣شوض ٞہّه ہل مّرُ

سی ٧کل

ٚل ظنیص یّن

میك گ ٣آ خَّ١

ُّؿ کل ٟھمل کل اِ عتحن رہّه ہل مّرُ

3333

َ خّصـ ہلوِ
ُّٚ َ١لسٌ لّ ي٧ـ حٗ ىجھ
شود کل رؿف کل اِ شاح ٙخّه ہل مّرُ

ُّم میك ٔو کَ وي سی٢٧تٌ ہَ طل لْ ٓ ٣آوِ
رل کل خّصـ ہل يزا ٞہر ضُّه ہل مّرُ
رؿف سَ رْمق اوَر

٢تٌ کَ ُّشب

ُ
ل یلى ال ق٠ش کَ مّّ یٞ ٠ہّه ہل مّرُ
مّرُ مّرُ ٝن خلٍ آ ٍ٠ہَ قرحٝ ٙن قرد
َ ٓٝ ٣ن ّ یّه ہل مّرُ
گٝ ٣ن اخًغ لکھ
*****

3333

گ

لـق کل٤یق میك گل٣و ہمّشا اُؾ ہَ

گ
گ
ل
ـق کل٤یق میك ل٣و ہمّشا اُؾ ہَ
ُ
َکي ہیك ل یـ مگ ٣وي گـ ہ٩اشا اُؾ ہَ
ُ
ّ
رش رعّت اولیك ہ ٧راعٌ ہَ ُک یّۓ ؿع٧
ٓٝ ٣ن آقّ مّي رٜك طؼ لّ نبلاشا اُؾ ہَ

ہَ قزوه اقًق ٓ ٣کلمْ مگ ٣ٓ ٣ذ٣ذ رٜك
خللي گ ٣طلشو ی ٠مّ شوٓق و یّشا اُؾ ہَ
ُ
ٛف امّم اللقٔ کَ ُّّْ ہل اِ ٓ٣ہّن رٜك
نل رک رٜك ھ ی ٠و ی ٠ت مق میك ٔو لّ مّشا اُؾ ہَ

3335

ُ
گ
ٟ
ھ
ٟ
لـق نیػ الہ ُ٠میك ھمل ـ ہَ ٚل ٢یل
ہّه مگْ ٣جي مّ ٔو رٜك طؼ لّ ّ یّشا اُؾ ہَ
ٌصطفٌ اوش يرٕضٌ کَ ٛف ہل عّّؽ مّي رٜك
و یبنن ُّکی٩ي میك ع ق٠ي ت مہّشا اُؾ ہَ

ہَ م٠ا ُّّ ی ٠سَ شوٓق ت مہّشا ص٠ش ُّق
َ ٗ طّشا اُؾ ہَ
ؽرع طؼ نبنن ٣ی٧ا ک ختن
زھلُ ِ٠گ ٣ع قـ لّ ٌط یّد ل یک ٣خلؼ میك
ہلٞہل شہی ٧مگْ ٣جي مّ خ٠اشا اُؾ ہَ

3338

ُ
ی
و
ہَ امّم الجؼ لّ ہ ٧خّ قبض خّشُ ـ ْحر
ُ
ٚل مگ ٣اظ ْحر لکه ٙلّ م یّشا اُؾ ہَ

م٠د گل ٍ٠سَ ٣ی ُ٧لع ٧خ یّه ْچسنگّ شب
ہّه مگُّ ٣ه ٚل ٣ی٧ا ہمکل ٕہّشا اُؾ ہَ
ّ
ہَ ي٧اقٔ خ٠ه ٙزع٧ت سَ اظ م٠اد کل
م٠د گل َکھم ہیك ٚل  ،ض٢ی ٙت مہّشا اُؾ ہَ
*****

ُ
گھر ٚلش سَ ملللر کَ ہَ ٔو لّ اخَّ
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ُ
گھر ٚلش سَ ملللر کَ ہَ ٔو لّ اخَّ

اَدمحل

ل
ر
ٌ
َ
ن
ْ

ف َ ْٖال

اَو ْ َؽ َذ

َو پَواال

ّ
ّ
ٟ
ک
ن
م٠ت سَ ت و یّ ھٌ کو اظ شوض کل ر ھیك
ص ٠مک ٣کو

َ١

اہلل

اشمّن

ٕکَّ

مہ ٠ه٣م و ض لظ میك آ٥ر اسَ ُّلَ
آنیٗ ضمّ َ١سَ ٝن زالَ کٹھٌ َُّ
ہل عير
ُّ رط٧

ضُّري
َ
قر سن

ٔط٧
ٞہٌ

ْجف

ہُ٠

کٍ

ٟھی٧ا

هٜ٣ك

مَّ
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ًْسّر کٍ مّّ ی ٠ہل ىحومؽ ذ٥اه سَ
ض٢ی ٙظمق رٜك کٍ ہل اظ لّ قَُّ ٠
ٚله گ٣ر ہل اظ کَ ه٣م و لطػ خ٠اوُ٠
رس طرد ٓ ِ٤گ٣ر يير ذ٣ذ ٝن ہَّ
ُ
ّ
َ
ہف اظ کَ ٕص٠ف ہیك کو اظ رـق سَ رسن
ہَ قّلْ أسّن میك اظ ٚلش کل زھَّ
ہ ٧ـی ٩میك اعلٍ ہل ہ ٧اق ُّت میك ہل ىلف
ہل خّل و خلق اظ لّ ضمّ َ١سَ ٓ٣اَ
ُ
اظ کَ رش رولٔ کٍ گ٠ا ٍ٠ه ِ٣راٛف
لَ ٣ی٧

قلؾ مہر

َ
رشرسّه لّ ّ یَّ

3333

ٕہزاريء کل٤یق کٍ ٟھر ٍ٠ہَ ہمیك گلر
گـ

گ

لـق قرروظ سَ اِ ُّر ظ یّ َ

ي٧راش ػہّه لّ ہَ ٝن ْ ،چسّ ہَ خ٠ا َ١

 ٙق ٣ٓ٠لّ سط  ،مّشُ خ٠ا ٍ٠لّ قَناال
میك ُّشو رعّء ه ُّ٣ہله ٛف هٗ کہل آمیق
ُ
اہلل ه ِ٣اظ لّ م٠ا ٚلل ہل َُّ
َ ٓق م٠د ٔو ہ٧رو ي٧ا
اكمْ ٠جھ
َ ہیك ملؾ ،
کہن

َ
ّ
ق
َوف ک اہلل

*****

کٍ
٘عّلٍ

3330

الھكوْْجاںْيسْفساء ْْھتيئ ْْجاؤںْ

الھكوْْجاںْيسْفساء ْْھتيئ ْْجاؤںْ ْ

الْھكو ْ ْ ْْػهص ْ ْ ْان ْ ْْجسسْٔ ْ ْ ْجباؤں

ٌاراْ ْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاكپصْ ْ

ٌسحْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوثيوں ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْىْٹاؤںْ

ےھچ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْْانئبْ ْ

اميْ ْ ْْمسجھي ْ ْْےن ْ ْظيط ْ ْمناؤںْ

كسيسْْخعَ ْكْْجٌلؿْ ْْےنْ ْ ِدنھيْ ْ

اھْاْ ْ ْْيؼق ْ ٌْْاْ ْْدؿ ْْےنْ ْىھباؤںْ

ظيفْْديں ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ
ھو ْبہو ْ ْ ْ ِ

امي ْ ْ ْبؿریة ْ ْيسْْدیھكوں ْ ِدھكاؤں

اھْا ْ ْ ْ ْْدرابرْ ْ ْ ْ ْْيايل ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْاْكيْ ْ

ْب ِہ ِص ْ ْ ْْجفصحي ْ ْ ْْدؿ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْْىھباؤںْ

اھْا ْ ْ ْ ْْدرابر ْ ْ ْ ْ ْيايل ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْاْكيْ ْ

ْابغْ ْ ْ ْ ْ ِارـْ ْ ْ ْْيسْ ْ
اھْاْ ْ ْ ْْفاٌي ْ ْ ْ ْ ِ

ديَْ ْ ْ ْكْ ْ ْ ْ ْْدُيا ْ ْ ْين ْ ْْدكىةْ ْ ْْىكؤںْ

ھي ْ ْفػ ػقػػائ ػ ػوْ ْْظْاكي ْْےن ْ ْاھْاْ ْ

ْب ِہ ِصْ ْ ْ ْجفصحي ْ ْ ْْدؿْ ْ ْْےن ْ ْ ْ ْىاگؤںْ
ُْػب ػ ػ ِػوی َّ ػ ػةْ ْ ْ ْف ػػقائ ػ ِػوْ ْ ْ ْ ْ ْظْػ ػػاؤںْ
دمشْو ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْدىوْ ْ ْْےنْ ْ ْجالؤںْ

"ھگْوْ ْ ْ ْ ْجيؤس"ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْھي ْ ْ ْ ْبيخوْ ْ

ٌںیْپڑھوںْاےن ْظبْيس ْپڑھاؤںْ

كىوىو ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْمیاين ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْ ْاتزْٔ ْ

ٌسحْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْلگْ ْ ْينْ ٌْْاال ْ ْ ْْبْاؤںْ

جاْ ْ ْجبا ْ ْ ْْاكا ْ ْ ْْبصھاف ْْديںْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ

*****
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َکھم
َکھم

َکھم

مّل

مّر شہَ آُّر

شہَ

مّل

مّل
اوش

َ ہّٟھمه سَ ّ یُّّ
شب ْ َ١جھ
اوْٓ ٣جھکل ٢ٹھُّّ

ْخ ٙکَ

َکھم

مّل
َکھم

مّل

َکھم

عير ٚل ُّۓ َکھم

مّل

مّل

٣ی ِ٧ي٧

ُّح

٢ٹھّۓ

اوش

ٓٞ ٣ہ یُّّ

َکھم

مّل

طیٗ امّمٌ کٍ ٚل ہَ ٔسٍّ٠

طلمَ وي ٣ی ُ٧آ کَ ِیسٍّ٠

ٍُّ٠

کلٝ ٍ٠ن ُّۓ َکھم مّل

اوش

لَ
َؼا م

میك

رعلت ہَ

٣ی٧ا

ٝن ٕہر مّ٠بن

خل یّ شہَ رعلت لّ ِقبنن

اظ میك ہمکل
اوش

ٚل

يرُّ  ،جی یّ

خًۓ َکھم مّل

3338

طّہ ٧نیػ رٜك لّ ٔط٧
نطٗ الٜ٠ق مّ

ٚل

سی٣ ٧ی ٚ ٧ل

َ ؿی ٙکٍ رعّ رُ
ٚل َ١رس

ْجف ہ ُ٠مّ عّلٍ ق٠ش
ٔس

کہًۓ

ٞہتحّۓ

َ ہٌ ٔس هٗ کل اِ ھّرُ
ا ٔس

ه ٣کَ ِ قّغ ، ٙمّ هع ىچط٧

ؿی ٙمیك ٚل

َ خّم کلٓ٣
ہّٟھمه سَ ا ٢ن

ہمکل

آح

أسٌ ىحّوت اِ می ِ٧والٍ

سه٣

عف

ن پی٧

و یُّّ

ُ
طلر شوُّ اوش هٗ ه ٣شَُّ

مّل

ُ
وي ٞہتحّ اوش اظ  َ١ص٠ا رُ
ٚل

ُلؾ کلٟ ٍ٠ھٌ ّؤالٍ

َکھم

ٚل

ًُۓ

َکھم

مّل

ُّظ ٢ٹھّ ه٣
َکھم

مّل

٣ی ِ٧رش سَ ُل یّ ٝن خّلٍ
ٚل

رکھًۓ

َکھم

مّل

بز

طلع

ه٣اُّ

َکھم

مّل

اوش مّٛف
اوش

ُ
شَۓ
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ي ٣ٓ ٧ہَ ٔس ٣ی٧ا مّٝن

٣ی ِ٧ه٣م سَ هٗ کجي ُُّّ

ٚل َ١ہً ٧عکـ سَ ْحُّّ

اوش

رعلت ٓٝ ٣ن آۓ کل ٍ٠عف

طلع شہیك اہـ رعلت ہ ٧رم

ْحّۓ

َکھم

َکھم

مّل

اوش ٚله ہٌ رعلت لّ ٓ٣ظف

ٔس لہراۓ

ْجي ٓ ٣کل ٍ٠آ ْٝ ٝن آۓ

ہف عف سَ شب ْجھکل ْحّۓ

طلو یّه ْجھکل

آکَ ھیسّۓ

َکھم مّل

رسّمٌ

٣ی ُ٧و یّ ه٣

ْجي ٓ ٣مّل و خّن لنا ه٣

ضٓ ٣ق٠م آنکھمه هْ ٣جھّ ه٣

ي ٧کل ؼھکّۓ َکھم مّل

م٠د

ٚل

٭٭٭٭٭

وسکاۓ

مّل
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َ ہیك
لْ ٝن اوصّـ ٔو کلن و ٌکّه ش کھن
َ ہیك
لْ ٝن اوصّـ ٔو کلن و ٌکّه ش کھن
َ ہیك
ہف اسٌ لّم کٍ خّطر ٝن ضُّه ش کھن
َ ُّظ
َ ہیك ٝن لعـ و گلہ ٧ا ٢ن
سیف و ضش ش کھن
َ ہیك
اق و لط ْجي ٝن ق٠اء ه َ١٣کل خّه ش کھن
ّ
خٗ لّمـ
وہّه آنکھمه کل ْجھّ َ١ہیك ى
َ ہیك
َ ٔو سُ خّي ػہّه ش کھن
ق٠م ا ٢ن
مْ وي طّہ ٧میك ٟھً ہف سَ ارا ہل ٍ٠ہَ
َ ہیك
طل خىی ٙکو ٣ی ُ٧رل میك ٞہّه ش کھن

ُ
کہیك کیله ه٣ ٣ی ِ٧را٢یله سَ ًسّٝن اُکل
ُ
ک
ٕ
َ ہیك
آب أسٌ رش ہلاش کہّه ش ھن
3335

ُ
ْ
ٛف اسَ ْخٔ ٙو رٜك لّ و یّشي ىجھم
َ ہیك
ٝن طل ِیسّٝ ٍ٠ن ىح ِ٠لّ ٔسّه ش کھن
ّ
َ ہیك ل٢ت رّ یّ سَ ٙومش
مؤوبیك اظ لنن
َ ہیك
ا٢تٌ خّگی ٧میك گل٥اش خ یّه ش کھن
اُؾ ُّرام میك رس طرد سَ ہلوٜك رو مؾز
سه ٣طؼ ُّ ،ر ٣ی، ُ٧
گلُّ

ٕصنتػ

َ ء
َ
ٚله پو ْا امں

َ ہیك
ش کھن

ٔو رٜك ہَ رعّء نیفٌ

َ ہیك
ٝن آ ٣لْ میك ٔو کلن و ٌکّه ش کھن

3338

َ
إکّ طلر ٣ی ٧رعّء لّقٍ ہَ اع٠اء کَ لنن
َ ہیك
مْ ٝن ہّٟھمه میك ٟھً ٣ی ٧و کمّه ش کھن
گ٣

َک
طت
ن

اُکل ملنمّن ضمّه ٚل ہَ ْحّ

َ ہیك
خکف ٝن اّ یّ ضمّٝ َ١ن شواه ش کھن
ہلوِ مو یّض ٣ی َ١ُّ ِ٧و یّشق سَ ي٧و ْٜ
َ ہیك
آشضو ٟھر ٞہٌ هٗ ٣ی ٧و طلاه ش کھن
٣ی ِ٧اطلال ٝن اِ اكم ٠رل رسنن غ٧وش
َ ہیك
ٗ ظر لطػ ٔو کلن و ٌکّه ش کھن
*****

3353

لٹھُّّ رل می٧ا حٗ سَ ٣ی٧ا ق٠سٌ ظمق رنکھّ
لٹھُّّ رل می٧ا حٗ سَ ٣ی٧ا ق٠سٌ ظمق رنکھّ
ظمق میك شب ٘عّلٍ لّ ؼخٗ الصّل و وَن رنکھّ
ضمیك ٓ ٣قرع ىحمـ ہَ ىحر ٓ ٣ق٠ظ کَ ٟھـ ہَ
گلله میك نی یک٤وه ُ٠شت میك للن سُ المیق رنکھّ
طل رنکھّ ٚل ٞہیك رنکھّ
ٝن ٚلشا ٍ٠ظمق میك علش سَ رنکھّ ٚل ٝن رنکھّ
کو ؽرع ٚلش ٓ ٣مللٍ کل ٔس خللي قگق رنکھّ
ٝن ٓ٣ہّن الۂ ُ٠و کل
ٕصی٧ت سَ طل رنکھّ م ؼہر ٓ٣ہّن رٜك ٔو کل
ٚل طّہ ٧اظ دحّب ٚلش سَ مّي ضمق رنکھّ

3353

ي٧اي ٧عیٗ ہَ ُّطق ٣ی٧ا رس میك ہَ ولہاین
ي٧اُّ ٚلش کَ قّلْ میك ٣ی٧ا ُّق ٜق رنکھّ
ْحلٍ حٗ کَ قرمّ ٍ٠امّمٌ مّن میك ٚلَ١
َ ٣ی ُ٧طلػ ٙمیك ظہلش ٢تجیق رنکھّ
ٚل ہمن
َ ٚل ؼخٗ رنکھّ
٣ی ُ٧رولٔ میك اِ ي٧لّش ہمن
سی ٧کٍ شات میك ٔس وؽػ مّ بز ٚلش رن رنکھّ
سمّ سَ آِ ٣یسّه گ ٣کَ ٜق خُّّ ہَ مل ٍ٠مّ
ٝن مل ٍ٠سَ گ٣اه قیه٣ ٙی٧ا اُؾ اُؾ ىخق رنکھّ
قلؾ ٓ٠ُ ٣ش اٚلش رس طرد شوٓق م یّ شب َ١
ُ
ضمیك ٓ ٣اظ طرد شوٓق ٣ی٧ا اٚلش ٤یق رنکھّ

ُ
دمحم کٍ ّ یّّٔ لّ طل ق٠سٌ ٚلش ہَ اظ کل
3353

ُ
ک
دمحم ٔو کَ ّ یّشِ رل ُّ٣میك مق و عق رن ھّ
س
َ ٔ لیف
ظو ی٠ي ہل گتٌ زالٍ ہ ٧اُؾ گـ کٍ ٢ن
ظمق میك سی ٧خّطر حٗ ٝن ٣ی٧ا گل ی٠ن رنکھّ
ُ
اٞہله  َ١م٠د کَ ملٍ٠
ٝن ٓ٣ہّن الہ ٣ٓ ُ٠ق٠نبله  َ١م٠د کَ ملٍ٠
ّ یّشِ حٗ ٔط ٧کَ رشو یّه ق٠سٌ خلق رنکھّ
ٝن رن طل ػ ی ٠مّ آُّ
دمحم مَّي کَ و یًر لّ رن ػ ی ٠مّ آُّ
ٝن ػ یُّ ٠ق کٍ قرح ٙمیك ہ ٧خّه يرر و ضن رنکھّ

3350

کٍ قرح ٙسَ ٝن زع٧ت میك
دمحم مّي کَ و یًر کٍ قرح ٙسَ زع٧ت میك
ٞہّ ٍ٠ؽرػ ه َ١ ٣ق٠مّه اوش أس و عق رنکھّ

یمّٔ ٍ٠و کٍ ٗ ظرت سَ عملمّ مّشا عّلف اوش

ؽ

زصلصّ خّلٔ ًساں میك ھ ی ٠و ی ٠ت مق رنکھّ
*****

3353

ّ
ل٢ت ہَ ٢تٌ سی٢ ٧تٌ ٣ی ِ٧ظمق میك
ّ
ل٢ت ہَ ٢تٌ سی٢ ٧تٌ ٣ی ِ٧ظمق میك
خّصـ ٝن ہل ٍ٠أسٌ ٚل کلٟ ٍ٠ھٌ ضمق میك

ٓ٣مُّّ ہَ حٗ آب  ٙقّء مّقٍ کلٓ٣
َ
اُؾ ضُ٠گٍ آ ٍ٠ہَ ٢تٌ می ِ٧رہق میك
 ٙق ٣ٓ٠ہَ لکه ٙسَ ٟھرُ ٣ی ِ٧ؽمـ میك
ُّ٣ی ٧ہَ شظه ٙسَ ٟھرُ ٣ی ِ٧ىخق میك
٘غهٙ

ُ٣٠ی ٧ہَ شظه ٙسَ ٟھرُ ٣ی ِ٧ه٣م میك
٢یلٓ ٣ہَ ٞہخ ٙسَ ٟھرُ ٣ی ِ٧ه٣ن میك

3358

اہلل کٍ ہل ٍ٠ہَ ْحلٍ ٣ی ِ٧رل میك
اْجف سَ قزوه ٓ ٣ہَ ظ یّ ٣ی٠ُ ِ٧ن میك

شق یّش الہٌ ہَ ٣ی ِ٧رٜك کَ سمّء میك
طل اعلٍ قلؾ ٟھرُّ ہَ شق یّش سَ رن میك
ّ
ُ
َ ٢یلت کَ لصّ ـ ٣ی ِ٧مللٍ
ہَ جنن
وي مّشِ ہل َ١ظمع ٣یٚ ِ٧لش ٤یق میك

اظ ػ ی ٠یمّ ٍ٠کل ٣ی ِ٧لطػ و ه٣م سَ
ّ
ل٢ت ہَ ٢تٌ سی٢ ٧تٌ ٣ی ِ٧ظمق میك
*****

3353

لسّن طؼ ٝن ٓ٣ہّن رٜك کٍ  ،كؿف خ٠ا کٍ ّ یّ ّ یّ ہَ
لسّن طؼ ٝن ٓ٣ہّن رٜك کٍ  ،كؿف خ٠ا کٍ ّ یّ ّ یّ ہَ
قت ٞوبیك ْچسٌ ہَ خ٠ا  ، َ١رعلت میك کیسٌ ٞہّ ٞہّ ہَ

شتّوػ ق ّذوس

کہو شہَ ہیك

َ
رُکي کَ ٔو کٍ امًق

ت
ّ
ل
ف
 ،رناں

مّه ہَ ٓ٣الٍ ٝن مّي رٜك کٍ  ،مّہّٝن خللي ّ یّ ّ یّ ہَ

ـی٧ت ضري ہَ ع قـ ہمّشُ  ،م یّ ہل گ یّ ہَ ظہلش
ٟ
ٝن ٔو کٍ اٚلش خبیك سَ ھ یلٍ

 ،یبیط

طیّت

ہّ ٧م ظ یّ ظ یّ ہَ

طل خّہّ شب  َ١خّہّ ٝن ٔو ْ ، َ١حّ ہَ کہو رِ طل خّہّ ٔو َ١
اسٌ میك مّم
ب اللشُ
ر
ـ
ّ

کٍ  ،طیّت

ضمّه کٍ شصّ شصّ ہَ

3353

َ ہَ راٛف
ىلسیق سٌ طیّت سَ ہَ قرّٔ  ِ ،قّي کٍ خ ٠میك ش ہن

آنکھمه میك طیّت

ُ
َ ہَ  ،رٚل وہّه ٝن ل قّ ل قّ ہَ
کَ ٔو ٔس

ُ
ُ
و
٘
ف
ّ
َ
ٝن آشسٌ ہَ َ رس میك  ،شود القذ ْ
س کٍ آ ُ٣ہَ صلشت
َ ِ قّ ِ قّ ہَ
ّمشت قرآه کٍ ٝن ُّطًو ہَ  ،للمّت خ یک

ٓ٣ہّن رٜك کٍ ممللکنه کٍ ٝ ،ن مملک ٙہَ ُعّرٚل سَ
طّ
ب
ھ
و
َ
َ ـ ر َْ میك  ،مؤ بیك خّطر َھنا ھ َنا ہَ
ًضجلٝن رسک
ُ
ٝن مٌکل ٙکٍ رولٔ ؼخٗ ہَ  ،قبصن میك اُکٍ مّشُ ضمیك ہیك
َ ٣ٓ ،ؿیٗ ٔو کٍ ص٠ا ص٠ا ہَ
ػہّه م٠ھّشِ وہّه سَ گل ْچ

3355

ضمیك سمّ کَ مّشِ
ُ
اُکٍ ىحّ لّ ٝن ا٢بہّ

ذ٥اٜق  ،ه َ١٣ہَ گلُّ ٝن ٔو کٍ خ٠هٙ
ُ
ؿنلَ
ُ
ّ
ت ا کٍ ف طّ ف طّ ہَ
ہَ  ،ر ر ْ

اعًن لکه ٙسَ ه ٣رُّ ہَ  ،نیػ الہ َ١ ُ٠کو ہَ "ا َ َنا" ٝن
قتٌ دمحم ىجملر طل ہَ  ،عللم طؼ لّ اُّء اُّء ہَ
ُ
ل
ہمّشِ مّوُ ہَ ٔو دمحم  ،ہَ م٠شً ا ننبہٌ ہمّشِ
ٞہ
ٔسنت ٞو ل یـ کَ ٌکّه ہَ  ،لصّ ػہّه کٍ ص قّ ص قّ ہَ
رعلت الجؼ کٍ ٝن مّه کٍ ىحلس  ،میك خللي گ ٣ہَ ٓ٣ہّن رٜك ٔو
ٞ
ہت ٝشہٌ ہَ ہف مؤوبیك کل  ،آقّ کٍ ہ ٧آه رعّ رعّ ہَ

3358

مک ٣میك ا٢تٌ کھّلل کٍ طلٞ ، ٍ٠ہ یّ٤یك ٔو کل ٚل ٝن ٟھٌ کف ہَ

ٝن مّي رٜك کَ ارسّه سَ واہلل

ہ ٧ن ظري طله لّ ٟھرا ٟھرا ہَ

صللات ٓ ٌ٤کَ سیٜ٧ك رعّ هُّ ، ٣قٍ شہَ ُّ شوض ق یّهٙ
َ ٙ ،ومُ و طؼ کٍ  ٙقّ  ٙقّ ہَ
ٓ٣ہّن رٜك ٔو  ٙقّ سَ خ یک

*****

3383

ل لظ قرمّ َ١ہیك ملَ َ١ضمق مل ٍ٠سَ
ل لظ قرمّ َ١ہیك ملَ َ١ضمق مل ٍ٠سَ
گلُّ مغملش ہَ آقّ لّ ضمق مل ٍ٠سَ
ُّشع ٚلش

ٓ٣و یّ ہَ

ّ یّن

ٔو ٓ٣

وـظ میك مّي  َ١قرمّ َ١ىخق مل ٍ٠سَ
گ
ٟھمل ؼھڑ َ١ہیك طل لـق ہَ ضُّن مللٍ
ہ ٧ص قّ ٍ٠میك قزوه ٓ ٣ہَ رہق مل ٍ٠سَ
ٜق اٚل ش ٝن طل ٚلمّق ٟھٌ ٚلشا ٍ٠ہَ
خللي گ ٣شہ یّ ہَ وي خ ی٠ش ُ٠ن مل ٍ٠سَ
ّ
م یّ ْحّّٔ ہَ ي٧اقٔ ہَ يروت ٔو کٍ
ٔو ٓ٣ہّن رٜك کَ ہیك ٚلش ٤یق مل ٍ٠سَ

3383

معتٌء ي٧ؾ وبیق ٛف سَ نبلش ٍ٠ہَ م٠ا
ؿیله نبلش ٍ٠ہَ ؽروسٌ میك رولہق مل ٍ٠سَ
ُ
َ ہل ض قّٚؼ کَ رشش
مُّـ علف کل ر ٢ن
بز ٝن رامق ہل کیله اِ زع٧ت مق مل ٍ٠سَ
٣ی ُ٧ىح قـ کٍ ہَ ٔسنت ٞؼحّّْ من ظمم
َ اْجف ہَ ٝن ٓ ٣ذ٣ذ کہق مل ٍ٠سَ
جیس
ہَ قزوه ق٠ش میك ٝن مّي دمحم کَ لًم
َ ض٢ی ٙہَ ىخق مل ٍ٠سَ
خللي گ ٣اظ لنن
*****

3383

لکھّ طل هٗ کل وصػ ت مہّشُ خ یّب لّ
لکھّ طل هٗ کل وصػ ت مہّشُ خ یّب لّ
ْچیس

38

ٚللو ف ظر خًُّ گًب لّ

ُ
لکي لکي کَ وصػ ٚلش شذ مّي رٜك ّ یّي
میك ٟ َ١ھٌ منن ٕگّص رُّ آق یّب لّ
َ
ار ٍ٠عًم مّي و یک٠ش ٕصیٗ لّ
٢تحّن يروص رّ یّ ہَ اقرا و یّب لّ
حٗ و یک ِ٠میك ُّم ل یّ مّي رٜق لّ
ضيزم لّ و یؿ ٜق گ یّ نیفو ي٧اب لّ

3380

 َ١خکف کلر خّىٕگّ رٚلاش ُّؿ خل٠
للٕگّ طل ُّم رط ٧میك میك ٚل ٓ٣اب لّ

ّ
کلَ ه ِ٣زصلش طل رشُّّ َ١مش میك

َ
ہل وِ يزي ّ یّسَ کَ مّّ ی ٠خ یّب لّ
ُ
ُّوُـ کٍ لل ی ٠سَطؼ کَ رعّت َ١
کھمَ ہَ و قـ علف دمحم کَ ُّب لّ
لمعّن شو َ١مّي سَ حٗ ي٧مگیك ہلا
ُ
ٓ٣ري ہلا ىحّب شذ مّي ُّب

لّ

3383

َ ٚل ہل
َ آسمّه ٝن ذ٤ھیك ّْ کہ
ہف طل ٟھ

ض
ن ٔو کٍ شلّب لّ
ٚلٔو ٕصیٗ وت َ ر
ىحلص لّ ٣ی ِ٧خّي و رؿف ہ ٧گھڑُ ٓ٤ھَ
ه ٚخّوِ ُّم رْمق خّٝن ذ٣اب لّ
گ ٣ہَ ؽمّر رٜك سَ اشَ ظم کل ھًطُ٧
َ ٚل ٓ ٣ظمن ٟھً لْ الل یّب لّ
لک ھ
خّشح ہل طل اخّطوء رعلت سَ مّي کٍ
وي خّشؽٌ ٔسّٝن ہل ٣یٕ ٧ہّب لّ

3388

رس وقٔ ٣ی٧ا ره ٙ ٙقکُ ٣ل ی ٠ہل
ؼھم لَللس شُّػ خ یّه کَ ق یّب لّ
ىچؾمب ہل طل ملؾ عًمّن مّي میك
ُ
کجي طلـ ہٌ ٞہیك اسَ شوض رسّب لّ
اِ مہر ذ٣ذ رعلت طؼ اب ُلؾ ٞہّه
اكم ٠کل ا٢ن طّش ہَ سط کَ طلاب لّ
*****

3383

رل میك ه ُّ٣ہَ ا ٓ٣ ٣ی٧ا ىخق ٢ٹھر کَ
رل میك ه ُّ٣ہَ ا ٓ٣ ٣ی٧ا ىخق ٢ٹھر کَ
ملم ه ٣رّ یّ ہَ رل وـظ لّ ًق ٢ٹھر کَ
عق ٝن هٞ ٍ٠٣ہیك
ُ
رل ہیك ان للگل کَ اِ زع٧ت مق ٢ٹھر کَ
ُّ٣ی٧

ٕصتخٙ

٣یُ٧

َ
َ رس ک
ہلّٕ سهٔ ٣و رٜك میك ٞہیك ہلن
ُ
َ
می٥ٓ ِ٧رُؾ ہیك ان هٗ کَ رہق ٢ٹھر کَ

هسدے

ضُ٠ي

ہلَ١

اؼحّض ًستحٍّ٠

سَ

ُ
َ سَ وٜق ٢ٹھر کَ
َ ٣ی ِ٧کہن
ٚلل ا ٟھ
َ اق ُّش
٣ی ُ٧ملضوٍ٠ء قّه ٙکل طل ر نکھ
َ ي٧و ظمق ٢ٹھر کَ
ہلوِ شکنن کو ٢ن

3383

ي٧د رّماش ٞہیك

سہق شمّ

کل ٣یُ٧

ىتٌ سَ ہل ٌضملن میق ٢ٹھر کَ
کیله ٝن خ
شود ایمّه لّ ٞہیك قّلْ اع٠ا میك
ُ
ٟ
َ ھٌ ُ٠ن ٢ٹھر کَ
و یـ اظ یّم ہیك ا ُک

ؽلول

وي آ ٣ہَ ٣ی ُ٧رعلت لّ کو رِ بت ٟھٌ طلاب

ک
َ
ل
ٹ
ھ
ی
ے ہیك کل ٍ٠وقٔ رہق  ٢ھر کَ
وشٝن
اض ظراشا ٣ی ُ٧ىح قـ میك ٝن ٓ٤ھ یّ ہله شرٙػ
وشٝن َٚؼ ٞہیك ٝن شمؾ ظمق ٢ٹھر کَ

خّٛف مّي لّ ُّىلت ٝن کہ یّ ہَ کو وفت
ہّٟي میك آُّ ہَ ٝن ٚلش لّ ٜق ٢ٹھر کَ

3385

ُ
رهٚ ٙلسٌ اٞہیك واہلل کو ہلٝ ٍ٠ن زصلل
رأ َ١سنت ٞمیك گ ٣آٝ َ١ن ٜق ٢ٹھر کَ

ٚله ٣ی ُ٧غ٧ب رعّ ه ٍ٠٣ہَ اع٠ا کل ذ٣اب
گ
ُک ِ٤رس طرد ه ِ٣للہَ لّ ھق ٢ٹھر کَ
گ٣

َ
ت
ؽن

َ
ُؾ ٣ی ِ٧اخًف کٍ طلنبل ٞہتچ

ٚل ٓ٣آٝ ٣ن

بُ وش رک ؽتن
ِ

٢ٹھر کَ

ہل ٍ٠مم٠ود کٍ ُّّ ی ٠سَ ٝن م٠د یمّم
 ٟٹ
َ ک ھق ٢ٹھر کَ
ھ
قّفنن وشٝن اِ اكم٠
٭٭٭٭٭

3388

ْىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسم
دؿْ ْين ْ ْاكٌْگوْ ْےنْ ْپوريٌْںی ْکيسم

ػکص ْ ْ ْ ْانْ ْ ْْرالص ْ ْ ْ ُْْيػة ْ ْ ْ ْْھتي ْ ْْکيسمْ

اُھكوںْ ْْچبھاكيْ ْےن ْْيصضْےنْکيسم

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ

ػکصْ ْ ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْ ْ ْْالکھوْ ْ ْ ْ ْ ْْجسسة ْ ْ ْ ْ ْْجباای

فيافةْ ْ ْانْ ْ ْ ْْكاےطس ْ ْ ْ ْدؿ ْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْْجساایْ

ٌوىل ْ ْانْ ْْكسٌو ْ ْ ٌْاْ ْ ْرس ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْْھجاكای

ھگصْ

ْ

رسٌةْ ْ ْْخْعيْيْة ْ ْ ْ ْْکيسم ْ ْ ْْهیاں ْ ْ ْْپص
ےن ْ ْ ْ ْ ْ ْایْخعنیْ ْ ْ ْ ْْکيسكْ ْ ْ ْ ْْهیاں ْ ْ ْ ْْپص

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ
جوشْ ْيسْ ٌْْامت ْْھبي ْ ْْنيسكْ ْ ْْهیاں ْ ْْپصْ

ْ

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسم

ادىنْ ْ ْ ْْغالـ ْ ْ ْ ْ ْھيْ ْ ْ ْ ْْرسٌة ْ ْ ْ ْْجباكي

فصٌاف ْ ْ ْْيايلْ ْ ْ ْےن ْ ْ ٌْْاےھتْ ْ ْْچڑھاكيْ

ػکصْ ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْ ْ ٌْْاريْ ْ ْ ُْْيْوْ ْ ْ ْ ْ ْْچبھاكي

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافةْ ْ ٌْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسم

گوےچْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْكارص ْ ْ ْْاكا ْ ْ ْ ْ ْھي ْ ْْرسٌة

ْ

کصظو ْ ْ ْْكبولْ ْ ْ ْْجو ْ ْ ْْھمويتْ ْ ْ ْھيْ ْ ْ ًٍِْْةْ

رسٌة ْ ٌْْا ْ ْْبڑےسهْ ْ ْْجوشْ ْ ْ ْےنْ ْ ْْھٍةْ ْ

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ

ٌوىل ْ ْمتںی ْْدؿ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْْاپو ْ ْ ْْػفا ْ ْْھچوْ ْ

بامیرْ ْ ْ ْ ْْبْسْٔ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْْاپوْ ْ ْ ْْػفاْ ْ ْْھچوْ

خق ْ ْ ْانْ ْ ٌْْعيح ْ ْْھچوْ ْ ْْاپو ْ ْْػفا ْ ْْھچوْ ْ

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ

3333

هبَْ ْ ْےن ْ ْ ْچبػاْؤ ْ ْ ْ ْْػهص ْ ْ ْکز ےْ ْ ْْےھچ

ٌوىلْ ْينْ ْْجعبيح ْ ْْھص ْْدـ ْ ْکز ےْ ْْےھچْ

ےنمت ْ ْ ْ ْْحمبةْ ْ ْ ْ ْْدؿ ْ ْ ْ ْيس ْ ْکزےْ ْ ْ ْْےھچ

ىْسف ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ

ْ

فيافةْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْھٍيؼٕ ْ ْ ْ ْ کز یٕ ْ ْ ْ ْ ْْمتاري

کز یٕ ْ ْْكلَ ٌْْاْ ْْھبي ْ ْْفيافةْ ْ ْْمتاري

ؾاؼْ ْ ْ ْْدىو ْ ْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ْ ْْرسٌة ْ ْ ْ ْمتاريْ

ْ

ظيفْاىھسیْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْھچوْ ْ ْ ْْرسپْ ْ ْْرسپاال

اےج ْ ْ ْ ْْمتںیْ ْ ْ ْ ْ ْ ْےنمه ْ ْ ْ ْ ْْروب ْ ْ ْ ْ ُِْہاال
كسيس ْ ْْفيک ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْاكا ْ ْ ْْچْسرْ ْ ْ ْ ٌْْا
مچاك ْ ْْرويشْ ْ ْ ْانْ ْ ْْدؿْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْچْسرْ ْ ٌْْا

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسم

ظيفْْاىھسیْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْھچو ْ ْ ِْْورْ ْ ْْاكجاالْ

ْ

ْ

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ
اكحصاْ ْ ْ ْ ْْھٌلراْ ْ ْ ْ ْْھگص ْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْچْسرْ ْ ْ ْ ٌْْاْ
ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ

مليب ْ ْ ْ ْ ْْھگين ْ ْ ْ ْْھتاجوْ ْ ْ ْْمعص ْ ْ ْ ْ ْمتاري

اتئيسْ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْْرےهْ ْ ْْرب ْ ْ ْيسْ ْ ْْظواريْ

اْ ْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْْدياؤ ْ ْ ْ ْْربْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْْھٌلري

ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ

ابكص ْ ْينْ ِْْوًْ ْين ٌْْرصيْ ْ ْےھچْ ٌْْيھتي
ٌسخة ْين ٌْرصي ْےھچ ْػہس ْيسٌْيھتي

ْ

کمیْ ْْکھْ ْْمتاريْجْ ٌْسخة ْ ْےھچْ ٌْْيھتيْ
ىْسف ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْفيافة ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْينْ ْْکيسمْ

*****
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َ ًُ٤یك ٣ی ُ٧زع٧ت میك آىه طلع ٕصنتٌ ہَ
لنن
َ ًُ٤یك ٣ی ُ٧زع٧ت میك آىه
لنن

طلع ٕصنتٌ ہَ

زع٧ت میك آ ه ٣ىحْ ِ٠حّىه
ض
ت
ُ
ق
فٌ ر کي ػ ی ٠و یّىه
خُّ٠

طلع ٕصنتٌ ہَ
طلع ٕصنتٌ ہَ

م٠د کَ ٣ی ُ٧میك مل ٍ٠ل یّىه

واشُ میك خّىه قرُّه میك خّىه

اوش م یّ خّہله میك اوش م یّ خّہله

خ٠ه ٙمیك ٣ی ُ٧میك هٗ کجي ُّىه

طلع ٕصنتٌ ہَ
ي ٧کل ؼھکّىه میك ٣ی ِ٧ق٠م ٓ٣
َ
ُلکل سَ ؼھّصوه ٣ی٧ا میك رش

٣ی ُ٧خّق ق٠م ہَ کحـ ٕع٧
خّن و رؿف کل ٚله طّہ ّ ٧یّىه

طلع ٕصنتٌ ہَ
ہ٘ ٧غه ٣ٓ ٙقرػ ہَ مک ٣م٠ا

ْجي ٓ ٣اِ مللٍ ہَ خّن ق٠اء

اراء

ِیسّ ٍ٠ؼھکّىه

ٟھر ٟھٌ ٝن ہلوِ مک٣

ؼحز سَ ٔس

طلع ٕصنتٌ ہَ

3333

اُکل مًهٙ

خ٠اوُ ٠شکھ یّ ٚل
ُ
م یّ هٔ ِ٣سنیف اُکٍ ہٌ طّغٙ

شہَ مللٍ ُّقٍ ُّ شوض ق یّهٙ
ُ
َ میك ٕگّي اٟھّىه
ٝن رعّ کَ لنن

طلع ٕصنتٌ ہَ
*****
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ْل یلى ال ق٠ش سَ م طلع ال فحر
ل یلى ال ق٠ش سَ م طلع ال فحر

ُؾ ْ

ْ

ُؾ

سه٣ ٣ی ُ٧ہَ

اہلل

کٍ سهُ ٣ؾ

ٚل طل خّہَ وہٌ خّہ یّ ہَ خ٠ا

اير شب ننن ظر ہَ ٣ی ِ٧اير ُؾ

وغن شوٓق سَ ہل ه٣ ٣ی ِ٧قبط یّب

َ کل ًص یّف ہَ آُ ٣ؾ
ٔس ٓ ٣سن

اِی یّء و ات ه ، ٙرعّٚله کَ هٗ

َ ننن ظر اظ ٣ی ِ٧ؿعُ ٧ؾ
ؿعٟ ٧ھ

ُ ُ َ
َ رش کٍ وقی ُ٧میك ہٌ فحر ہَ
ا ک

ّ
مّشُ ؽزت ْه ٚآ ٍ٠اظ وفر ُؾ

ُّب علف علٍ ٚل ٝن ہلُّ اگ٣

ٞ
َ ہف علف کَ ٕہر ُؾ
َ کیس
ہ ختن

ہف ٚل رُ٠اش ًضح ٠افعف میك گف

َ قّطمٌ ٌعُ ٧ؾ
 َ١طلرُ میك گن

ال ّظعور

ٞ
ب
ہ
ظ
ت
َ میك ہیك ز ظ یّء ہر ُؾ
ٔس خن

َ
رُکي لٍ ہمن

َ
َ َء فحر

3333

ُ
ح
ُ
ا کٍ ى لس میك طػ اوش ان میك رسیق

َ رنکھّ ہَ عّّمش کٍ ؿعُ ٧ؾ
ہمن

پسش

اق ٕگّي ٚلاضع کٍ ٔس رٓ ٣ہَ

َ
ُع مّشِ ُل ٚخِّی یگ
ر ُ

٣ی ُ٧و یًر میمله میك ہَ خّه ّ یّش

م٠د میك ٗعف ُؾ و صػ میك ٣یُ ٧ؾ

ؿیف قرآه ٔ ،سّ ٢ت ٞهَ١٣

شہیك

ہف

اراّ یگٍ ْجلُ ٍ مک٣

ُؾ

ُؾ

َ ہمیك وي ٞہّه
َ ا ٢ن
مّٟي شکھی یگ

َ قی ُ ٧ؾ
ٝن ْحّ َ١ہمیك آِی یگ

اِ خ٠ا عّقی ٙمیك مًه ٙشہَ

آقّ مللٍ ٓ٣ہّن الہ ُ٠رطُ ٧ؾ

َ ف طّء
اذ ٣خ٠هٝ ٙن مّه ٣کل ه٢ ٣ن

ار ٍ٠خّرم شہَ آذ ُ٣عير ُؾ

*****ْ
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مّّ ی ٠ػ ی ٠لیٗ کَ ہله ٘غمن ضاش میك
مّّ ی ٠ػ ی ٠لیٗ کَ ہله ٘غمن ضاش میك
اظ گل سَ وصـ ہلوِ طل لصـ ٞہّش میك
ه ُّ٣ہله رھ یّن رس گھڑُ ٣ی٧ا اِ ُّش میك
م طلع وسٌ لّ ٓ٤ھ یّ ہله ٝن ُّش ُّش میك
ممکق ٞہیك کو ہل کلْ ٍ٠جي مّ ہ٩اش میك
َ
ہلُّ ہَ اق ٞہش ٙلّ راٝن اُّش میك
ُ٠ش وبیك لّ ہل اولل إَصّش کل گُمّه
ػہري ٗ ظر

ٓ٣ ِ٤ی٧ا ٕہ یّۓ ُّش میك

3333

ٌضملن ىجي کل ّمؼھّ ٝن ضلػ ّ یّش لّ
ُ
ال یّ کَ رنکھم شات کل َُّ ہله ُّش میك

ْحر ىحّ و قبض ٣ی٧ا وي ہَ ملح ضن
رشُّۓ  َ١م یّش ٟھٌ

آُّ

ُ
شمار

میك

ُ
ْ
اوسی ٧امکل ىجھمه ٔس اِ ٔو ّماش میك
ُّىه طل خّق ُّ کٍ ت مہّشُ ػ یّش میك

ٕہرت ٝن ہَ کو نیػ ضُّه ہَ ٝن نیػ رٜك
ُ
طلہ ٧وہٌ ہَ اظ میك طل ٟھّ سو ال ه قّش میك

َ
رنکھّ طل اق ٕگّي سَ ٟھٌ شش ػہّت میك
3333

ُّٞ ٍ٠ہیك

ت مہّشا

صعّش و م یّش میك

ُ
م
قرف اّ یّ مّي شو میك ہَ اوش ہر ذ٣ذ میك
ٙفرٚؼ جنتٌ ٚلش میك ہَ اوش ُّش میك

ه َ١٣ہیك ّمف مّم و ىحر طلش اوش ملؾ
َ خ٠ا ٣ی ِ٧خ٠ه ٙگ٢اش میك
ہمکل لکھ

ُ
خ
س
اخًغ کَ ٔص ی ٠ن ستجٌ ٚل هِ٣

ُ

َ اٟھٌ
ل یـ ٢ن

ظمق

*****

شوضگّش میك

3335

ُ
مّي شو ؿیف ہَ ٔس ٣یٝ ُ٧ن ُّضق ٍُ٠٠
ُ
مّي شو ؿیف ہَ ٔس ٣یٝ ُ٧ن ُّضق ٍُ٠٠
َ ََ
م یّ ہَ م ق٠وش ه ِ٣طلش ٞہّه رم ضرٍ٠
ُ
کیله ٝن ہل شمؾ گـ ي٧ذ ٝن ٣ی٧ا شرسّش
ہل دحـ کیله ٝن ٣ی ِ٧لْ سَ عقیؼ تمتٌ
٣ی ُ٧آنکھمه میك ٚل ہَ ٢یغ رو رھّشُ لّ م یّى
َ
ہَ ت ملراش ہ ٧اق ُلؾ سَ ٣ی ِ٩کٍ اٍ٠

کحن کہٌ خّٞ ٍ٠ہیك می ُ٧ضُّه سَ واہلل
ٝن ٣ی ُ٧طلع

ٟ

ىتٌ
ھنتٌ ٝ ،ن ٣ی ُ٧سیٜ٧ك خ

3338

پَشتت
مّي دمحم

رـق کَ ہَ می٧ا ٝن خّ ٍ٠عٍّ٠

پَشتت لصـ کَ طله ْجف رٜك آقّ ہَ عتٌ
ُ
َ وي ق٠م ٓ ٣ي ٧مّہّن امف
کیله ٝن ش کھ
طل کو

ہل

ُّّْ اوَر رسیق و رستٌ

ہَ ؼخٗ رھلم لّ ي٧راش
َ من ظمش وسٌ کٍ
رس

ّ
يروت آ ُّش

ٞہیك خّطر شکتٌ

َ ہیك ٞہف
َ مہکن
ٔو کَ اخًف و سیف ا ٔس

طله مہکتٌ ہَ ػہّه ٢تٝ ٝن وش رک ؽتبَ
اِ

ٕہیسّي

قلؾ

خّي  ،ض قّٚؼ آ گّي

ہَ مک ی٠ش مّ ٣ی ِ٧گھر لّ ہ ٧اق ػ ی ٠رٍ٠

3333

َ
يٝ ٧ن کیله آح ٝن ض ِی ی٠ي ہل ُّح ٙومُ
َ ہیك رش ذ٣وستٌ
ىن
ٜق ٝن ٚلمّق وشؾ
خ
ٝن ٟھرِ رش سَ ٣ی ِ٧کلٟ ٍ٠ھٌ مُّـ ىحروم
ٟ
ٔس ٞہٌ ُّت ٣ی ِ٧رل کَ اوٓ ٣آ کَ ھتٌ
شوض و هٗ ُؾ ُگو لطػ سَ ه ُّ٣ہَ وي
طل ه ِ٣ہَ ٝن ہمّ گّہٌ ضمُّّ كگتٌ
مّي رٜك

ْجف رٜك ي٧وش و میغف ہَ

٣ی٧ا ػ ی ٠علٍ

ُ ْ َُ
ّ َ َ ْ َ ََْ ْ
عو ِْة اىْ ْ ْ ْ ْ ْ ْت ْشول ٌِْ ْ
ي
قلْ ْ ْ ْ ْلْ ْہ ْا ُيمُ ِبال ٌِْ ْـ ْ
٭٭٭٭٭
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ٌائسةْ ْْپصْ ْ ْْبِھٹاكےنيْ ْْظاےھتْ ْْػٕ ْ ْھيْ ْْبصةكْ ْ ْانْ ْْىلٍة ْ ْْجٌلرا
ْ

ٌائسةْ ْْپصْ ْ ْْبِھٹاكےنيْ ْْظاےھتْ ْْػٕ ْ ْھي ْ ْبصةكْ ْ ْان ْ ْىلٍةْ ْ ْجٌلراْ
چاكي ْْچاكي ْ ْےنْ ْْاْ ْ ْاـْ ْ ْ ْبصةْ ْْھي ْ ْػفلة ْ ْ ْانْ ْ ْىلٍة ْْجٌلراْ
ْ

َّ
ْىشة ٌْْا ْْا ِبْْبلاءْ ْےھچْ
داُػٕ ْداُػٌْٕاْھجْينْ ِػفاء ْےھچ ْھج ْينْ ْ

رصْدٌْس ْ ْ ْ ْبْاكاْ ْ ْيمل ْ ْك ْ ْخوكة ْ ْانْ ْ ْىلٍة ْ ْجٌلراْ
ےنمه ْ ْ ْداانْ ْ ْ ْ ِْ
ْ

فاٌة ْ ْ ْين ْ ْدياءْ ْيس ْْھتو ْْاحصس ْْريس ْيسٌْْائسةْْپْجنت ْْپصْ
دايع ِء ْ ْْفاٌي ْ ْْين ْ ْْدياءْ ْ ْھي ْ ْےنمهْ ْ ْجْةْ ْ ْان ْ ْ ْىلٍة ْ ْ ْجٌلراْ
ْ

اپْاْْرری ْْظفصةْ ْين ْْبصةك ِْْوْ ْھجْ ْجوػوْ ْْبْسٖاكےني ْْچيےسْ
ارصةْ ْ ْينْ ْ ْْظفص ْْرریْ ْْھتا ْےسْ ْْاٖويْ ْْاٖبة ْ ْان ْْىلٍة ْْجٌلراْ
ْ

هص ْ ٌْْْ ًًِْ ْْاداء ْْنصےئي ْ ْْپہالْ
بمسِ ْ ْْاهللْ ْْبويلْ ْْىےیئْ ْ ُِْواال ْ ْْػ ِ
بمسِْ ْْاهلل ْ ْ ْ ْينْ ْ ْْىميف ْ ْا ًٌْْىن ْ ٌْا ْْجو ْْىشةْ ْ ْان ْْىلٍة ْْجٌلراْ

3333
ْ

اٖوؤ ْ ْْپصْ ْ ْْدرد ْ ٌْْلخو ْ ْْظْایوْ ْ ْےنمه ْ ْْپص ْ ْْجوشْ ٌْامت ْْنصایوْ
ظيْسْ ْْاىؼہساء ْ ْ ْ ْينْ ْ ْْػہادة ْ ْ ْين ْ ْ ْْػفاية ْ ْ ْان ْْىلٍة ْْجٌلراْ
ْ

ىلٍةْىلٍة ْْاكپصْجاف ْْكصابں ْ ْداُػٕ ْْداُػْٕ ْْاكپصْ ْ ْھتےیئ ْ ْؾسےقْ
سیة ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْىلٍة ْ ْ ْجٌلراْ
ازيلْ ْ ْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْ ْ ْھي ْ ْ ْ ْكٔ ْ ْ ْخيػا ِةْ ْ ْ ْ ِْابْ ِ ْ
ْ

ػهص ٌْْ ًًٌِْْاْْنمی ْحصْْھن ْھتاےئْ
چانھيْھنويت ْاْ ْىشة ْزابںْھيْ ِ
ھج ْھي ْمحسْكْْسْاء ْْػهصْ ْكٌْْسخةْ ْينْْاْْدكىةْ ْان ْْىلٍة ْْجٌلراْ
ْ

اپْا ْرادـ ْ ْين ْْيضة ْْبخاكي ْْكسر ْ ٌْؤٌَْ ْ ْينْ ْےنمهْ ْ ْبػجھاكيْ
ےنمهْ ْ ْ ْ ْْاپْا ْ ْ ْكصيب ْ ْ ْنصےنيْ ْ ْ ْاٖين ْ ْ ْيضةْ ْ ْ ْان ْ ْ ْىلٍةْ ْ ْجٌلراْ
ْ

ْارالصٌْْوىل ْچْينْےلْْداِو ْْداِو ْےھچ ًٍِْةِْْوْْفاٌَْ
خب
ِ
ٖوے ْثػلسيص ْظوں ْنصْےسْ ْاترس ْ ْػْٕ ْھي ْكسرة ْان ْْىلٍة ْْجٌلراْ
ْ
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ْ
ىلٍةْ ْ ْىلٍة ْْدياءْ ْْاميْ ْْنصےْ ْےھچ ْ ْاتْ ْْكياٌةْ ْْرےه ْْابيق ٌْْوىلْ
ھجْان ْظایٕ ْين ْھٹْڈؾْھيْےنمهْييغْك ْ ِيرشةْ ْان ْىلٍة ْجٌلراْ
ْ

ا ْ ْ ْگػْْٕاگر ْ ْْاتري ْْزابں ْ ْےن ْْىش ِةْ ْْنوسصي ْ ْْشخيش ْْدیسمْ

ْػهص ٌْْوىلْ ْھج ْ ْھيْ ْرمحة ْ ْان ْْىلٍة ْْجٌلراْ
نصْجو ْ ْػانص ْظسا ْ ِ
*****
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و یـ ایمّه رل میك آُّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ

و یـ ایمّه رل میك آُّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ
ي٧ق کل واه سَ ٟھگُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ
َ ٕصیٗ
حٗ ٗ ظر کٍ صت ٞصّرف کٍ طرد كمک
ْخ ٙضفنن کل زگُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ
ُّر ٟھٌ هٞ َ١٣ہیك ىحللف ٓ ٣ارسّن ه٣
خّن ػو ٟٓ ٣ھمل خُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ
ُّّْ ًعکـ وسّ ہل خلؼ کَ خّح ٙشوا
هٗ کل آقٔ سَ ْحُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ
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آ گ یّ ىخ یّح ٚل ہل ه ٣عتٌ ٞہّه سَ ٟھرا
ق
م لسٌ میك لّم آُّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ

َ اخًف سَ و یک ٣ہلا ىلشا م ظیع
آ ُک
روه ٙرْمق کل ّ یُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ

ہف گبہگّشوه کَ عنیله ٓٞ ٣ہیك ه ٗ َ١٣ظر
ٝن

اجتسل

عّشقّٝن کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ

َ
ٔط ٧طّٓ ٣آة سَ کہ یّ ہَ راٝن کَ لنن
ُ
رام الف ٙلّ ْجھُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ

رس کل اّ یّ ه ٣ل یّ  ،عّضٌ ہلا گ ٣آة سَ
ُ
ٟ
اظ ش طّ ٓ ٣ھٌ ٢ٹھُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ
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َ
کـ صف ٙنیػ الہ ُ٠آقّ کٍ ُّ ٍ٠آ ٢ن
وشّبن وال ٠کمُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ

َ ہیك ٝن هٗ ٛف سَ ا٢یؼ
ػ ی ٠کٍ ىح قـ میك کہن
گلہٌ ٧ضمله ل یُّّ کلٛ ٍ٠ف سَ و یکي خّۓ
٭٭٭٭٭
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م٠د آقّ َ١ػہّه عق و ٔط ٧ه ُّ٣ہَ
م٠د آقّ َ١ػہّه عق و ٔط ٧ه ُّ٣ہَ
اكم ٠نیفنن رل ؽرػ ھی ٧ه ُّ٣ہَ
َ رّ یّ ہَ اٟھٌ ملؾ ًُغ ٙمیك ؽمـ
کن
ق
اوش ا لیف لصّح ٙکل ٟھٌ ي ٧ه ُّ٣ہَ

هٗ ٝن مم٠ود کٍ ُّّ ی ٠ہَ ىجي میك م یّ ہَ

َ
رل می٧ا ل لط تکی ُّر سَ خ٢ش ه ُّ٣ہَ
ُ
َ ٔسبنن شذ مّي سَ رِ کہ یّ ہَ
ىجھ
کنتٌ رویّت می َ١ ُ٧خّشي يير ه ُّ٣ہَ

3335

٣ی ِ٧اوصّـ لّ ٔسنت ٞکلامْ سَ سُمّش
مّم سَ لَ کَ قلؾ ُّ ٝن ىحر ه ُّ٣ہَ
کلن شکھًُّ ہَ اي٧اش ضقتفْ ٙجھکل

م
ل
ہ
ُ
ج
ْ
َ آة ـی ٧ه ُّ٣ہَ
ھ
َمَ عیٗ
لّم ه ٣خّ ٍ٠ہَ طل ٣ی ُ٧رعّء ىحرُ
لّم وي ضوش سَ ہلُّ ہَ ٝن ضش ه ُّ٣ہَ
خ یؿ میك ِی یّ ہَ ًْسیٌ ،٧صنی ٙمیك سی٧
ُّم ُّمٌ ٝن ٣ی٧ا م یّ م یّ آ ٣ه ُّ٣ہَ

َ سَ ٣ی ِ٧مّ ہیّتَ
مت قلٗ ہل ٍ٠ہَ کہن
گ٣م کل ي٧ر اوش رسؾ کل ٓ ٣ه ُّ٣ہَ
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اّ ی٠اء میك ٝن ل یّ خّ َ١اگ٣ ٣ی٧ا ُّم
َ ٚل غ٧ش ه ُّ٣ہَ
 ٙنع لّ لّم ٟھٌ کتچنن
اق رشْحن ہَ رش علف ٢تٌ لّ ٚل ٟھٌ

ْجي سَ طل مل یّ ہَ وي علف میك گھر ه ُّ٣ہَ
ُ
ص
رو ػہّه کٍ اسَ ہل ٍ٠ہَ ُعّرت خّ ـ
رس ٝن مّي رٜك ػ یّّٔ کٍ ٗ ظر ه ُّ٣ہَ
ٞ
ہ
حٗ ٣یُّ ِ٧ب اخّّٔ ٝن ختتٌ ہَ رعّ
ِیؾما ٍ٠وہّه طلر آکَ آ ٣ه ُّ٣ہَ
َ ٞہنیٙ
ػ ی ٠لّ شوض ہَ اكمٝ ٠ن ِنن
م٠د ٝن ُ٢ش ٔو عق و ٔط ٧ه ُّ٣ہَ
٭٭٭٭٭
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ٌْاري ُْيْوْ ْچبھاكي ْکزكں ْھچوںْ
ْ
ٌاري ُْيْوْ ْچبھاكي ْکزكں ْھچوںْ ْ

يصض ٌْْوىل ْْاْ ْ ْْھگصْ ْ ٌْْاْ ْ ْْپسھارسْ

کصس ْ ْ ْ ْْپاکْ ْ ْ ْ ْ ْْكسـْ ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْْھگص ْ ٌْْاْ ْ

ےنْ ْْا ْ ْ ْْھگص ْ ْ ْينْ ْ ْْظًادة ْ ْ ْْكدھارسْ
ْ

ا ْ ْ ْ ْْھگصْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْمتارا ْ ْ ْْرسـ ْ ْ ْ ِْْوْ ْ

ھج ْ ْ ْْغالٌو ْ ْ ْْمتاراْ ْ ْ ْْحمبْ ْ ْْےھچْ

ھيْ ْ ْ ْْغالٌوْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْدؿْ ْ ٌْْاْ ْ ْْمتاراْ ْ

ْچخارسْ
ھاـھت ْ ْيسْْخقْ ْين ْْؾورت ْ ِ ْ

ْ
اؤ ْ ْ ْ ْْجرشیف ْ ْ ْ ْالؤ ْ ْ ْْا ْ ْ ْ ْْھگص ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ

رب ْ ْْھشاْ ْ ْ ْْاىبيتْ ْ ْ ْْمتںیْ ْ ْ ْْھچوْ

ٌاينْ ْ ْ ْ ْْفييًبسكا ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْاٌصْ ْ ْ ْْےنْ ْ

جسسةْ ْْديئْ ْْدؤںْ ْْػکص ْ ْ ْان ْ ْْھضارسْ
ْ

ھگص ٌْْاْ ْْجرشیف ْْراکھيْ ْےن ْْھصْدـْ ْ

بصاكت ْ ْ ْ ْ ْْيس ْ ْ ْ ْ ْ ٌْْوىل ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْْوازسْ

ےنْ ْ ْ ْ ْْدياؤ ْ ْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْدجيو ْ ْ ْْرضاُةْ ْ

جيارےْروشْھتئےنیْكاپطْپسھارسْ
ْ
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رانھيْ ْْجرشیفْْاْ ْْھگص ٌْْا ْْاےْ ْْربْ ْ

ديئ ْ ْ ْ ْدكْ ْ ْ ْ ْےنمه ْ ْ ْ ْمهيؼة ْ ْ ْهسارسْ

ےن ْ ْْمتاراْ ْ ْْامسءْ ْ ْيسْ ْْاْ ْ ْ ْْھگص ْ ْ ْْپصْ ْ

فيـْ ْ ْ ْْكسيس ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْھتاىو ْ ْ ْْااترسْ
ِ

ْ
کہػْ ْےھچْ ْْا ْ ْْھگص ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْچبػاؤ ْ ْْظالگْ ْ

ےنمتْ ْْجسسةْ ْ ْ ْْجباكيْ ْ ْ ْ ْْػکص ْ ْ ْ ْْانْ

ھاـھتْ ْْپکصيْ ْےن ْ ْھٍْےْ ْْكسسْ ْْانْ ْ

اْْكاْ ْ ْ ْ ٌْْوىل ْ ْ ْ ْکنا رےْ ْ ْ ْ ْ ْىاگرسْ
ْ

ابكايج ْ ْ ْ ْ ِْْو ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْْمتارسْ ْ

ادىنْ ْ ْْادىنْ ْ ْ ْْغالـْ ْ ْ ْْھچوں ْ ْ ْ ْابكصْ

ٌارا ْ ْ ْْھگصْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْمتاراْ ْ ْ ْْػکصْ ْ ْ ٌْْاْ ْ

گشرےْ ْےھچ ْْظب ِْو ْْراتْاےنْدارسْ

*****ْ
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ىح قـ ٓ٣ہّن رٜك ہَ ُّؿ شصلاه لّ طلاب
ىح قـ ٓ٣ہّن رٜك ہَ ُّؿ شصلاه لّ طلاب
آو یّن مّي ہَ ْخ ٙملنمّه لّ طلاب
ُ
م٠د ه ُّ٣ہله شيف اظ ْحر طل ٍ٠کٍ میك آح
ُّ
ع
 َ١ىخق ہ ٧اق ىخق ہَ رش ل طّه لّ طلاب

لّن ہَ لّن ٓ٥امٔ ٚل خبیك آِبنن مّ
آ٣وِ ظف راش ہَ ٢یغ ِ قّہّه لّ طلاب
غی٧ت ٓ٣گس ہَ آنکھیك  ،رأّ ہَ ملؾ گلہ٧
لْ ٚل ہَ ُّىلت طله لعـ ُ٠رسّه لّ طلاب
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گ ّ ٣یّػ صت ٞىچط ٧ہَ گلل ٚل نبنن ہَ
کی٧ت شاض خ٠ا سَ ْحر

ؽيّاں

لّ طلاب

رل می٧ا ّمري ضري أسٌ ٓ ّ ُ٣یک ٣لّ ہَ
طل ٓ٣و یّن میك  ٞہیك اظ شاح ٙخّه لّ طلاب
شغٗ میك شسیف  ،ىحّوت میك ہَ خّٛف وقٔ لّ
رـق میك ہَ قٍ الحقتف ٙمّي کیعّه لّ طلاب
والٍء ؽسب و ؼجف  ،قرمّه شوا َ١شوم و جیش
مّلؾ ہ ی٠وو یّه ہَ مّي آ٣اه لّ طلاب
مع٠ن لطػ و ػ یّّٔ  ،ىحزن طلر و ه٣م
ہَ ٣ی٧ا ره ٙىحّوت آِ ٣یسّه لّ طلاب
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ىجل طل ٣ی٧ا شہَ اِ شمؾ ٚلِػ وقٔ ٓ٥ؾ
شوستٌ سَ قی ٧ہلوِ خّي کیعّه لّ طلاب
م طلع ُّ ٍ٠کہله أسّ کو رسکل هٗ کہیك
واه عٌ ہَ م طلع مہر رشرسّه لّ طلاب
َ أسّه لّ طلاب
َ ٚل رنکھّ ٞہیك ہَ ا ٔس
ہمن
َ غی ٧اٌکّه لّ طلاب
غی ٧ممکق مّن ل ختن
َ مُّّع ہَ
م یّ کہٌ ہَ م٠د اِ اكمْ ٠جھ
َ ْجھکل ىح قـ میك ہَ ىخ یّه لّ طلاب
هٗ کہی یگ
٭٭٭٭٭
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بيتْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْرابينْ
ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ
ْ

بيتْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْرابْينْ ْ
دمحمْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ

نصانص ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْخػجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْفعاينْ
ْ

ےھچْ ْ ْ ْ ْ ْ ْىشت ْ ْ ْ ْ ْ ْاھٌلْ ْ ْ ْ ْ ْرسخاينْ

لوافوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْديئْ ْ ْ ْ ْ ْيبادت ْ ْ ْ ْ ْکصْ ْ
ْ

ظسا ْ ْ ْ ْ ْکوسصْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْجو ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْپاينْ

ےنْ ْ ْ ْ ْ ْيپ ْ ْ ْ ْ ْاھْا ْ ْ ْ ْ ٌْسيْٕ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ
ْ

ےھچْ ْ ْ ْػاںْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْػافْ ْ ْ ْبصٖاينْ

دمحم ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْيابتْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْينْ ْ
ْ

ػو ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْمچهےْ ْ ْػْٕ ْ ْين ْ ْ ْ ْپيؼاينْ

فياءْ ْ ْ ْ ْ ْپْجنت ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ْ ْ ْدیهھػْ ْ
ْ

ِْدھكاكے ْ ْ ْ ْ ٌْرصْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْػاانتْ ْ

ھي ْ ْ ْ ْ ْػریازيْ ْ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْنصٌاينْ
ْ

ًًِْ ْ ْ ْ ْھتيئْ ْ ْ ْياـْ ْ ْ ْ ْ ٌْوىلْ ْ ْ ْ ْينْ

بين ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاالمیافْ ْ ْ ْ ْ ْ ْپص ْ ْ ْ ْ ْ ْالھكوْ ْ
ْ

ھتياْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْيايل ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاےنْ ْ ْ ْ ْ ْ ْداينْ

ًًِ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْػهص ْ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْياجضْ ْ
ْ

دمحمْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْػری ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْيضداينْ

ےھچ ْ ْ ْ ْىصزے ْ ْ ْ ْدمشْوںْ ْ ْ ْدیهھيْ ْ
ْ

اْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدرابرِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاٌايْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْاْ ْ

میاينْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدرابينْ

*****
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دمحم مّي لّ رشُّش ہَ ٝن
دمحم مّي لّ رشُّش ہَ ٝن

شّمل اہلل کٍ ي٧لّش ہَ ٝن

مً مہر ٢یلت لّ ي٧ـ وي

٢تٌ کَ ىحزن اي٧اش ہَ ٝن

٢تٌ ً َ١ضح ٠الضٌ طل رنکھٌ

وي ًضحُّ ٠ق بز اٚلاش ہَ ٝن

کٍ

ّ یّّٔ کَ ہل َ١ىخ یّش ہَ ٝن

و یّرً ٟھٌ اضل میك رس طرد ٞہّه
ُ
اٞہیك کَقبض اُ٠اعٌ سَئ ٧ط٧

و یّرً کَ ہل َ١ي٧راش ہَ ٝن

٢تٌ ضاري امّم

قّطمٌ

امّم الـع ٧لّ گل٥اش ہَ ٝن

وي رولٔ قّطمنن لّ ؼخٗ ٓ٣

ٚل لعٌ ٧ع ٧کَ طؼ راش ہَ ٝن
ُ
ف طّ و قبض لّ رشُّش ہَ ٝن

ہ ٧اُؾ ًعکـ میك ٔس ًعکـ وسّ ٜق

کو ه َ١٣هٗ لّ ٣ی٨ا ُّش ہَ ٝن

ُ٠ش نیػ الہ ُ٠کَ ہ٧ؽمـ میك

ٚل ہًسّه اوش ہف اطماش ہَ ٝن

دمحم مّي کٍ م٠د و ّ یّء میك

یمّ ٍ٠ػ ی ٠کَ اُعّش ہَ ٝن

ٌع ٧میك لع ٧ہَ اطًف کٍ وي

*****
*****
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دمحم کل ًؽوؽ
َ
دمحم کل ًؽوؽ ُ٠ش رنکھن

َ
رن ک ھ ن

ُ٠ش

ہیك

ہی ك

َ ہیك
ٕہّ نیػ رٜك لّ ٔط ٧رنکھن

ٝن بز ٚلش ىحلس میك ٓ٣ہّن رٜك ہَ

ُ ّ
ک
ن
خ
َ ہ یك
امّم ال٥مّه للي گ ٣ر ھن
َ ہ یك
ت ير رنکھن

ٝن مللٍ کَ آب ہ٠أّ سَ رٜك لّ

ظمق

ٝن ٕصلٓ ٣میك ٢تجیق اوش ات هٙ

رعّٚله کٍ ہف ٚل

َ
ٝن آل دمحم کَ عّلف کَ ننن

ُ
َ ہی ك
کَ رشُّ میك ق٠سٌ رشش رنکھن

طیٗ

َ ہی ك
ٝن قرُّن ًْس و يير رنکھن

٢تٌ خّ٤یك آ ٥ٓ٣شظه ٙسَ حٗ

َ ہیك
ٝن ٓ٣ہّن رٜك اق ٗ ظر رنکھن

کٍ مُّّت میك

َ ہی ك
ٝن مللٍ کل مّم و ىحر رنکھن

ٝن ًْس سمّء ّ یّّٔ

یمّ ٍ٠معّذ٥

*****

بز

ٞہّ

بز

ٔ َور

َ ہی ك
رن ک ھ ن
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دمحم
دمحم

دمحم

ہمّشِ

دمحمْ

دمحم

ہمّشِ

دمحم

مللٍ

ُّم

ّ یّشا

دمحم

وشر ضُّه ہَ ہمّشِ دمحم

م یّ ُّ ٍ٠صلشت ّ یّشُ دمحم

َ ٚل ہلوِ ت مہّشِ دمحم
طل ر ن ک ھ

ُّ ٍ٠سی٧ت خ٠اُّ دمحم

ق٠ا طلش و امًق ُّشِ دمحم

ہَ ّمشت الیلش کٍ معتٌ دمحم

خ٠ه ٙخلؼ ہَ ُعّش دمحم

م یّ رـق ہَ اوش كمّل دمحم

دمحم

م یّ

م یّ

م یّ ہمکل

ُُّّ

م یّ

ّ یّشِ

دمحم

رُٝ٠ن اوش

وقّش

دمحم

دمحم

َ گ٢اشِ دمحم
مک٣ ٣ی٧ا کیس

ًط٧ت ًط٧ت ہَ گھر میك دمحم

طلسٌ کَ ہیك ہّ ٧م ٗ طّشِ دمحم

اٟھّٚلاه مّل ٔو کل و یّشق

شہَ ُّ

اُ ٠ي٧لّش دمحم

 ٙقّء طمل مللٍ کٍ ہلوِ ػہّه لؿ

ُ
ه٘ ِ٣غمن ل یـ ہ٩اش دمحم

ٝن

طلب ٚلاضا

قُّ ٠طلہ٧

ارٍ٠

کٍ وستٌ لگّ رِ م یّشِ دمحم
ُ
صللٚل کَ ُّشع اُّشِ دمحم

خّرم

خ٠ا ٌصطفٌ اوش آل کَ اوٓ٣
*****
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ٌسدْ ٌْْسد ْ ٌْْسدْ ْ ٌْْسد
ْ

َّ َ ْ
َ َْ ُْ َ َْ َ ْ َ َ ْ
يـا هٌصوز الیوي  ،یا دا ِعي الصهي
َ َ َ
َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ
یا كا ِشف ِاملي  ،یا وا ُِب ِالٌي
َ َ
هدد هدد هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهلل
ْ
ُ َ
َ
َُْ َ ْ
بسھاى ِدی ِي اهلل ُِ ،نبک واهلل
ُْ ُ ْ ََ َ ْ َ
َ َْ ُْ َ َْ َ ْ
اًظس ایا ذا الا ه  ،يـا هٌصوز الیوي
َ َ
هدد هدد هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهلل
ْ
َ ََ
َْ ُ َ َ َ ْ
َ ْ
سیدًا ح ِات  ،خیس ک ذا دا ِئن
َُْ َ َ َ ْ
َ َْ ُْ َ َْ َ ْ
کھفک ذا سال ِـن  ،يـا هٌصوز الیوي
َ َ
هدد هدد هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهلل
ْ

ُْ ُ َ
وا ِسع
ًوزک
ُْ َ
ََْ ْ
الیوي
ِعلوک
َ َ
هدد هدد هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهلل
َ ُ
ال ِهع
َ ُ
ًـا ِفع

ُ ُ َ
 ،جودک
َ َْ ُْ َ
 ،يـا هٌصوز
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ْ

ُ

َ

َ َ َ ْ َْ
َ َ َ
حب الکٌ ِص  ،یا دا ِئن ال ِعص
یا صا ِ
َ َْ ُْ َ َْ َ ْ
َّ ْ
َ َ ْ
یا ًادز الطس ِش  ،يـا هٌصوز الیوي
َ َ
هدد هدد هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهلل
ُ َُ َ
بسھاًک
ْ َُ َ
ِاحساًک

هدد هدد

ْ

ْ

ُ َُ َ َْ ْ
َْ ْ
البا ِھس  ،سلطاًک القا ِھس
َ َْ ُْ َ َْ َ ْ
َْ ْ
الغا ِهسْ ْ ْ ْ ْ ْ ،يـا هٌصوز الیوي
َ َ
هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهلل
ْ

َ َُْ
َّ َ
َ َ
ََْ َ
ز بــٌا ِ ،اًک حسـبـٌا
ابقاک
َ ْ ْ َ َ َُْ
َ َْ ُْ َ َْ َ ْ
دیک قلبٌا  ،يـا هٌصوز الیوي
یف ِ
َ َ
هدد هدد هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهلل

َ ُ َ
َ ُْْ ُ
َ ُْ َ َ ُ ُ
قصسک هأهوز  ،شادک هشھوز
َ َْ ُْ َ َْ َ ْ
َْ ُ َ َ ْ ُْ ُ
عبدک هسسوز  ،يـا هٌصوز الیوي
َ َ
هدد هدد هدد هدد هدد هدد یا و ِِل اهلل
3303

ََْ ْ
َْ ُ َُْ
ُني بٌو الیوي
ُْ ْ
َ ْ َ َ ْ
ف فازحـوي
باللط ِ

هدد هدد هدد هدد

َ َّ ْ َ َْ َ ْ
 ،شسفج ذا الوطي
َ َْ ُْ َ َْ َ ْ
 ،يـا هٌصوز الیوي
َ َ
هدد هدد یا و ِِل اهلل

*****

ْ
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َ
م٠د مم٠ود کٍ رس وقٔ رہق سَ ٕکل
َ
م٠د مم٠ود کٍ رس وقٔ رہق سَ ٕکل
ُ
َ
طرض او یّرُ کٍ اُ٠اض ىخق سَ ٕکل
ہل ٝن ٙفرٓ ٣کٍ طل ٍ٠کو ص٠اْ َ١چسیق
َ
نکنن ستجله کَ ہ ٧اق ملۓ ُ٠ن سَ ٕکل
ٝن ٕکلػ ٗ ظر آوِ ٝن ّ یّوث رکھًَ١
َ
ُؾر وي ہَ کو طل  َ١مّقنن ٜق سَ ٕکل
ٞہر ٙفر ْٞ

طل

ٚل خّّْ

گ

لـق

خَّ١

َ
َ ُّب ظمق سَ ٕکل
َ ْجھ
ٚل َ١گـ لنن
ُ
٣ی ُ٧ي٧لّش میك گ ٣ذ٣خ ٝن ہلوِ اٌکّ
ُّفنن ًسؾ ٝن

َ
آہلۓ فیق سَ ٕکل

3300

ْجھسّ طلع لخق  ،طلع آواض  ،اگ ٣رھلُٜ١ك ٚل
َ
ہ ی ٠میك ہل کل ّ ٍ٠ی٠ا ٝ ،ن ت مق سَ ٕکل
کجي ٘ؾرّػ ٝن نکیٜ٧ق هِ٣

هسدے

سَ

َ
شهؼن حٗ ٣ی ُ٧عًه ٙلّ کيق سَ ٕکل
ُ
َ
َ رس ک
ضہَ طّ لع ہَ طلمّ ْخ ٙہَ ا مک
َ
ُّم لْ ٓ ٣ہل ٣ی٧ا خّن طل ٜق سَ ٕکل
کیله ٝن رلچش٘ ہل ٙفرٓ٣

ٔو واَ کٍ

َ
لطػ ّم طرد لّ حٗ اُؾ ىخق سَ ٕکل
ػ ی ٠ہل ٍ٠شہَ گھر میك ٔو رٜك کَ حٗ ُؾ
ُ
َ
ٝن مو پَو اىؼ ذ٣ذ کہق سَ ٕکل
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ٝن و یّّٔ ہَ ػ یّشت میك ؽمّر الٜ٠ك کٍ
کو ْحز

ّ
َ
ي٧د ٕصلش ٝن ىخق سَ ٕکل

ْ
َ مّمع
اوش مًه ٙکَ ٝن معتٌ ہیك کو ىجھ
َ
َ کو ىخق ٣ی ِ٧رہق سَ ٕکل
اظ س َ  ٞہ ل
ٙومّٔ ہل ٣یُّ ِ٧ضو کل رسّم الٜ٠ك سَ
ُ
خ
َ
َ لق سَ ٕکل
٣ی٧ا اُ٠اض خلق ا ُک
ہلوِ ضُ٠ان ٌصنی ٙمیك گ٣ق یّش ع٠و
َ
٣ی ِ٧ص٠قَ سَ ىخٗ ش ْ ٜو ىخق سَ ٕکل
ط
اكم ٠ہ ٧شوض ف یـ ٔو رٜك ػ ی ٠ہلٍ٠
َ
َ وطق سَ ٕکل
َ ہف ا  ٢ن
اؼھٌ مّغ ٙمیك ٟھ
٭٭٭٭٭
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م٢کلش م٠د ُّّْ ـی٧

اَُّم

ہَ

م٠د ُّّْ ـی٧

اَُّم

ہَ

م٢کلش

قرمّ٤یك مّمعیك کو صللً و مًم ہَ
ا

رل ىجل م٠د يرو ی ٠ؽرع اجیسّم ہَ
َ ٚل البن ّّن ُّم ہَ
ُّت اؼھٌ منن سَ ٕکل
ُ
ي٧راش نکنن ست ٜہَ ُّضق م قّم ہَ
ہّه اِ ضُّن آح لصّح ٙلّ لّم ہَ
گ ٣رـق میك وي ٚلِػ عّلٍ م قّم ہَ
اؼحّض میك ًستٞ

علنن السًم

ہَ

3303

ت مق ّ یّٔ َ١و سَ طنیػ ٙکَ آظ ُّظ
ٌضملن اوش معّ ٍ٠لّ اق اضرخّم ہَ
مم٠ود

کَ

كمّل

َ
میلش کل رنکھنن

ّ
م٠اد کل ٝن زع٧ت رل لّ ّ یّم ہَ
قرُّن خّن و رل سَ ٝن کیله ه ٣ہل ہف ٟھً
ہّرُ ہَ ِیؾما ہَ  ،ہمّشا امّم ہَ
ضٓ ٣نگیك میك نلک ت مق اوش ھ ی ٠و و ی٠ي

و
ع
ی
خ
خّقّه رػ کف ہَ  ،لصی ٧عًم ہَ
قبض و ىحّ و طلر لّ ٔو ٝن ہَ خّت من
َ کل گ ٣ػہّن میك خّٛف لّ ُّم ہَ
کہن

3303

ط
ٔو کَ ف یـ سَ سط  ٙق ٣ٓ٠مؤوبیك
ُّؿ ٞہش ٙلّ سط مّلؾ لًم ہَ
ُّطف ہیك نلک رٜق دمحم کَ مّي رٜك
َ
ٙومٕض اُکل رعلت آ٥ر لّ لّم ہَ

ک

ک

ه َ١٣ہیك ٓ٣وشع َس و انَس کٍ مّي رٜك
ہ ٧اُؾ ٞہري ُّب ہَ واه قبض عّم ہَ
کیله يرؿ رل ٌکّش ٝن ہل ُّشو مّي لّ
ُ
کلّمه ُلؾ ْجھّ ہلا الف ٙلّ رام ہَ
ل یـ و ٞہّش ٟھرُّ ہَ رشٗ يرار مّي
َ گلُّ قلؾ کٍ لگّم ہَ
ہّٟھمه میك ا ُک

3305

ُ
کیلاه ي ٣ٓ٧گّي ہَ شذ ؽرع خّي ہَ
طلشو ی ٠می٩لٔ ہَ قلؾ اجیسّم ہَ
لّقٍ ہَ ہف کل کتقی٥ٓ ٙم مّي رٜك
ُ
ٟ
م
س
راش ال ًم کل ھٌ ہمّشا ًم ہَ
ُ
ہ ٧اق ىخق ٔسّن رش

مّہلاش ہَ

ٙفرٓٔ ٣و کٍ ملؾ گلہ َ ٧لًم ہَ
َ ػہّه میك وسٌ سَ ٝن ٔو لّ واش
شر ہل مک
ًْسیٔ ٧و کٍ ره ٙلصّ کٍ رسّم ہَ
شّبن ٣ی٧ا ُل ی ٠ہَ اِ غی٧ت ًستٞ
َ لّ ُّم ہَ
ذ٣ذ ػہّشمٌ ٣ی ِ٧ش ہن

3308

راٛف سل یـ شہ یّ ہَ رْمق زصلش لّ
مّراه ىخٗ خ یّب لّ شہ یّ م٠ام ہَ
آُّر شکھیل مّي کل حٗ ُؾ کو اِ خ٠ا
گ٣رع ہَ آسمّه کل ضمیك کل ق یّم ہَ

اكم ٠کل م٠د مّي سَ اِ صّؿیل نبل
من ظمش ُّؿ خل ٠میك کلٓ ٣لّ خّم ہَ
٭٭٭٭٭
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يزاُّ اہـ ٢یٙ
لط یلٙ

يزاُّ اہـ ٢یٙ

ل
ٌ
صط
ا فٌ
ل
ٌ
صط
ا فٌ

َ يزا
و یک
َ يزا
و یک

٣ی ُ٧ق٠سٌ ضُّه سَ اِ ولٍ اہلل

يزا

آُّ

آُّ
آُّ

خ٠اٚ ٍ٠ل طل ْىجھّوِ ل طّقٔ سَ ضقتف ٙسَ
َ کَ خ٠ا
ٗ ظر آوِ ْخٝ ٙن ہمکل جیس

آُّ

َ ہف ٗ ظر آوِ وي ٓ٣رِ میك
٣ی ُ٧رھٗ ؼھٗ طل ر نکھ
اٟھّوِ گٚ ٣ل

ٓ ٣هع ٚل مؾز آُّ مؾز
ًعکـ وسّ

آُّ

3333

َ کلن کو سی ٧میك ہَ می ِ٧ملَُّ طیٗ گ٣
کہ
َ کہو رِ کو طیٗ ٕہّ آُّ
٣ی٧ا ػہرا طل ر نکھ

٣ی٧ا

ُّم

گ٣امٌ ہَ دمحم

اْف

٢یغمی٧

َ کہو روه ُؾ ٝن ُؾ ـی ُ ٧اللشُ آُّ
اساه میك و یک
ُ ّ
اِ اہـ النی ٙلّ راعٌ اِ ُّّْ اِ ٓ٣ہّن الٜ٠ق
ُ
ػ یّرت میك ٚل رکھًوِ علٍ ضٜق الؼ یّ آُّ
َ
 ٙقّ ٣ی ُ٧ہل لمتٌ ػہّه ُلؾ قّٛف امّم ِنٹھ
ُ
ن
گّ ؽرع ٝن کہو کو میك روش السی ٧لّ نٹھٌ آُّ

3333

ٝن و یًر نیػ رٜق ُّواؽٌ صّحٗ لّ هعنّا

ہل

میك شوط ٙمیك ٞہّ ٍ٠لّ ىجلر خّکَ ْحّ آُّ
ُ
َ میك ٢تٌ اوش ا ن
َ لہچ
ٓھ َ٤اہلل ٘عّلٍ ا ٢ن
َ کو ُّشع لّ سمّ آُّ
کٍ غی٧ت ٝن مًم جیس

َ خل یّ ٚل ُّقر
دمحم آقّ کَ رامق کَ ٢تچ
ٞ
ہ
ٚل ؿی ٙت ٝه ٣کہو گّ کو واي واي ٝن کہّه آُّ
*****

3330

ًؼعـ وَ طّہ – ٧رٜق کٍ  ٙقّ ٓ٣ہّن – آي٧ا

م

كصـ ہیك

ًؼعـ وَ طّہ – ٧رٜق کٍ  ٙقّ ٓ٣ہّن – آي٧ا

م

كصـ ہیك

م
ص
ك
ـ ہیك
آٓ٣وۓ طؼ طّہ – ٧طمش کٍ ظ یّ ٓ٣ہّن – آِبنن
اق نگبننء ؿضه - ٙاق قرّبنء رعلت – اق ِقبننء شظهٙ
م
ص
ك
ـ ہیك
خللي ء خ٠ا طّہ – ٧لصـ میك خ٠ا ٓ٣ہّن ُّ -خ٠ا
اق ہَ دحر اّمر – اق عًـ کعنن ہَ – اق دحّب ضہ٧ا ہَ
م
ص
ك
ـ ہیك
آق یّب ہیك طّہ – ٧مہ یّب ہیك ٓ٣ہّن – اوش ظ یّ
َ شوضن
َ خللي – وي ّ یِّی یگ
قّطمن کٍ ٓ – ٣ٓ ّٔ٣وي رکھِّی یگ
م
ص
ك
ـ ہیك
ٟھٌ ٝن کلًش طّہ – ٧ؽزم و طلصلو ٓ٣ہّن – ولللو
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گلْجٌ ہَ ص٠ا ہّ ٧مه – ٝن قبض ملاُ ٠کَ ُّ -الت قیق راٚله سَ
ّ م
ص
ك
ـ ہیك
ه َ١٣ہیك رعّ طّہ - ٧م كص ٠رل ٓ٣ہّن – م٠عّ
ُّر آُّ وي من ظر – حٗ وفٌ و یّشق ْٓ – ٣ير لّ خً ؿتحر
م
ص
ك
شوۓ شات رن طّہ – ٧شو شہَ ہیك طلر ٓ٣ہّن – عيزري ـ ہیك
َ
َ – اوش لح ٠کل طلنی یگ
ه ًُ٣کل آنکھمه سَ – اق شوض رنکھی یگ

م
ہَ وو یلوء طّہ - ٧اّ یّ آي٧ا ٓ٣ہّن  -شاسنن كصـ ہیك

رُ ُ٠ا ٝن ّمشح  – َ١مّہ ٠ہیك فحر کل٤یق – مّي رٜق کَ عف میك
َ طّہٚ – ٧ل طلان ہیك ٓ٣ہّن – اوش ق٠ا
ٚل طلان ٟھ

*****

م

كصـ ہیك

3338

ًعکـ وسّء کَ لصـ سَ ًعکـ وسّء ہلَ١
ًعکـ وسّء کَ لصـ سَ ًعکـ وسّء ہلَ١
الصّل طؼ سَ خلؼ کَ خّح ٙشوا ہلَ١
ہّرُ ہل ، َ١رل یـ ہلِ ، َ١یؾما ہلَ١
ک
خّمٌ ہل ، َ١ف یـ ہل ، َ١مف ی٠ا ہلَ١
صّٓ ٣ہل ، َ١مکلش ہل، َ١

ویقَّ

ہلَ١

ضاہ ٠ہل ، َ١عقتػ ہلُّ ،َ١شمّ ہلَ١
ير صع ہل، َ١
ء

آمب

ہل ،َ١مت قلٗ ہلَ١

مّمق ہل ،َ١م قّم ہل، َ١

ویّکا

ہلَ١

ّ
اول ہل ، َ١اـی ٧ہلٝ ،َ١ن وٍط ہلَ١
ہ٧

َ ٝن ا٢بہّء ہلَ١
اّ ی٠اء کو وا َ ط

3333

ُّغ ٧ہل ، َ١معیق

ہل ، َ١شہنمّ ہلَ١

َ ہل اُکل خ٠ا خَّ١
م یّ ٚل ؼھن

م یّ ہلَ١

طل کجي ھلّ َ١م ٝن ھل َ١طل کجي کہل ّم ہیك
حٗ ٝن خ٠ا کَ روه ٙہل َ١اول یّ ہلَ١
ہ ٧ؿع ٧میك خ٠ا کَ ولٍ ہل َ١آ َ١ہیك
َ کو اظ ضمّ َ١میك ْجف الہ ُ٠ہلَ١
جیس
ممللق م یّ ہل َ١ہیك دمحم کٍ آل کَ
میك خّّ یّ ہله مّلؾ ہ٧روي٧ا ہلَ١
ّ
ّ
مً ٠س ٠ہل َ١ہیك امّم ال٥مّن کَ
ُّّْ و یّب غی٧ت ـی ٧اللشُ ہلَ١

مّي ہُ٠
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َ مّٟي ٟھرُّ ہَ ٝن طؼ کَ مّٟي ہیك
ط ؼ ا ُک
ُ
ٝن ان سَ وي خ٠ا ٝ ،ن ٝن اظ سَ خ٠ا ہلَ١
ٞ
ہتجل گَ

عتفرّْ

يرار رلٍ کل

ٛف

ٓ٥رُؾ ان کَ آ َ١طل طّ لع شمّ ہلَ١
آنکھیك ہل ٍ٠كمّل و یّشق سَ
اي٧اش

ُّطتٌ

و َی رَٗ

سَ قللب آو یّ ہلَ١

َ ىحزون و رل مللل
َ ٟھ
ُّ روش روش ش ہن
ُّ ُّظ مّي رٜق کَ صت ٞو ًسّ ہلَ١
ُ
َ
ش کق شکیق کیؼنء ایمّه کَ ُّظ آَ١
ہَ مک ٣لّ م قّم کو د ٜسَ اراء ہلَ١

3335

ٝن وي ولٍ ہیك عق کٍ رعّ٤یك ہل٤یك قیلل
ٝن وي ٔط ٧ہیك وع ِ٠ػہیله کَ وقّ ہلَ١
ـی٧ت ضروه کَ خّل ٝن ہل اق ٕگّي لطػ
ّ
م٠ت سَ ٟھر شہَ ہیك ٝن ٛف ٓ ٣ق٠ا ہلَ١
ن ب نن

٣ی٧ا ص قّ سَ ہلا و یـ

آِبنن

ٚلو ی٠ي رل کَ شاض ٣ی٣ٓ ِ٧مً ہلَ١

طیّت

کٍ گ٣ي مّل ہَ

طیّت

ٝن شوض ہَ

ہیك ظمع ٓ٥م رـق میك اہـ وَء ہلَ١

اكم ٠میك زھلُ ُّ١ہله کو عہ ٠و یّب کَ
َ وي ّمف م یّ ہلَ١
وي ولللَ کہّه گن
٭٭٭٭٭

3338

ًقہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك

ًقہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
لکجلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
َ
خُّّ ٞہیك کلٟ ٍ٠ھٌ مّٚلظ ٣ی ِ٧رش سَ
ہَ طل ر و ىحّ مللٍ ٓ٤ھک٣ ٣ی ِ٧مّگ ٣سَ
ُ
ؼ
ھ
الف ٙہٌ لکتٌ ہَ ہ ٧قلٗ کَ مّؽر سَ
ُ
اظ مّي کٍ الف ٙمیك ٟھر ٚلش ہل َ١ہَ ہف
ًقہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
لکجلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك

3383

وس طرد لگّىه رل رّ یّ ٚل ٝن قّ ٍ٠ہَ
ُُّ٣ ُ٠ی ُ٧اِ آقّ ٣ی ُ٧ہٌ رٚلا ٍ٠ہَ
ہّه ٛف سَ م٠ا ُّقٍ طیٗ کٍ ٔسّ ٍ٠ہَ
ملَُّ کَ ق٠مل سَ مغملش ہل َ١ہَ ہف
ًقہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
لکجلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
کھم َ١ہَ طلسٌ میك هٗ و یًر کٍ قرح ٙمیك
طیٗ آة لّ مہکّ ہَ و یًر کٍ نکہ ٙمیك
رُ٠اش امّمٌ ہَ ُّّْ ہٌ کٍ صلشت میك
و یًر کٍ قرح ٙمیك ًط٧وش ہل َ١ہَ ہف
ًقہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
لکجلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك

3383

َ ٘غه ٙہَ
خ٠ه ٙہٌ ٣ی ُ٧آقّ می ِ٧لنن
ّ
َ ؽزت ہَ
اوش آة کٍ طّغ ٙہٌ می ِ٧لنن
َ ٞہخ ٙہَ
اوش لطػ و ه٣م ٣ی ِ٧می ِ٧لنن
ملَُّ کَ ىح٠وه سَ مّطلش ہل َ١ہَ ہف
ًقہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
لکجلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
ہل طمل  ٙقّء ٔو رل کٍ ٝن رعّء شب ہَ
بز ٚلش اراىه ٓ ٣مللٍ کَ ق٠اء هٗ ہَ
ذ٣ؾَ میك ٣ی ِ٧ہ ٧رم ٚله ٘غمن ي ٧ا لْ ہَ
رنکھیك سَ ٣ی ِ٧خللِ مبہلش ہل َ١ہَ ہف
ًقہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
لکجلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك

3383

ٔسنیف

گت ٌ

واشُ

مللٍء

مععف

ٓ٣

م پ ر َع
ک
ٞ
ً
ہل ک ٣م ٔو لّ ع ـ ہَ ہیك ہف ٓ٣
قرُّن ه٣وه هٗ کجي اظ وال ٠میغف ٓ٣
ٗ ظرات سَ اظ ٔو کٍ ىجملش ہل َ١ہَ ہف
ًقہلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك
لکجلش ہل َ١ہیك ہف مللٍ کٍ خىی ٙمیك

*****

3380

ملؾ سَ ق٠ش مّہّ آة کٍ ري خ ی ٠عّلٍ ہَ
ملؾ سَ ق٠ش مّہّ آة کٍ ري خ ی ٠عّلٍ ہَ
ت مہّشِ شوٓ٣و طلشو ی ٠اق ّم َ١کٍ ٟھّلٍ ہَ
ٚل مل طّن رو عّلف ہَ ٚ ،ل مّي عق و أسّه ہَ
ٚل آقّ ہَ ٚل مللٍ ہَ ٚل مّلؾ ہَٚ ،ل والٍ ہَ
ہَ ٕہري خلؼ میك می ِ٧قلف کٍ ٘غمن ستجٌ لّ
ُ
َ ُّ َ١لٍ ہَ
ٞہیك ہَ ہّٟي میك خّمو ٝن ل یـ ہمن
ت مہّشا ٌظحػ شو رنکھّ ہ ٧رن م٠د ٟھٌ لکھٌ
َ ٟھٌ ٢تٌ ّممٔ ٕکّلٍ ہَ
اگٚ ٣لؼھم ٚل ہمن

3383

ت مہّشا ٚلل َُّ ہ ٧خگو ہل ٚل ؼخٗ م یّ ہَ
ُ
ٝن ُّّ ی ٠الہٌ ہَ ٝن او ی ٠ملالٍ ہَ
صّ
ع
ک
ْحز ـ لٍ مّن دمحم میك ل ھمه م یّ م یّ
َ میك صلشت اُکٍ زھّلٍ ہَ
خ٠ا ٚ َ١لش کَ مّ ْچ
مفرش

اہـ

طلہ٧

َ میك طلہ ٧ساٍ٠
رنکھن

اگ ٣غن ًسؾ لّلٍ ہَ مگ ٣قیه ٙمیك عّلٍ ہَ
َ لّٚله سَ اوش آنکھمه سَ ٟھٌ رنکھّ ہَ
و یّ ہَ ہمن
ہل َ١ہیك ْخ ٙوش وي للك رس رس  َ١رعّ لٍ ہَ
َ ہَ
٣یٙ ِ٧قش ق٠م مّّ ی ٠گـ رکھً ٍ٠ر ٢ن
ٔسّؼ ُّؿ م یّ اظ خّ ظمق قرع ٞہّلٍ ہَ

3388

گ
ہَ ٣ی ِ٧رم ق٠م سَ لـق رعلت میك ہُّ٧لٍ
کو ٚل ہَ ُّػ یّن رٜك  ،کو ٚل رعلت لّ مّلٍ ہَ
شذ بز ٚلش سَ ٔسیٞ ٙہیك ہَ مّي ُُّّه کل
خ٠ا امکٍ ْحلٍ ہَ ظ یّ امکٍ ٓ٣الٍ ہَ

َ ُّة زالٍ ٔو کَ ص٠قَ سَ
ضمیق ُؾر ہمن
َ والٍ ہَ
ہمّشُ ٟھٌ قلف ٚلؼھم ٚل کلّم خلن
َ گلگشٙ
٢ن

گ

لـق میك حٗ آُّ ي٧وش واَ

س ُ
َ ٔ لیف ل یـ َ َ١نال لٍ ہَ
ؼھکٍ زالٍ ٢ن
٭٭٭٭٭

3383

ننتخٗ ہَ ٔو رٜك  ،رٜق کَ ي٧راشوه میك
ننتخٗ ہَ ٔو رٜك  ،رٜق کَ ي٧راشوه میك
ُّشمّىه میك طؼ آ گّہله میك رٜك راشوه میك

کل ٍ٠رّ یّ میك ٞہیك يرر

م قُّـ

إکّ

ٕہرُّشوه میك  ،امی٧وه میك  ،ػہّه راشوه میك

آة ُُّّب ہیك َ١ ،و یـ ہیك ٍ٠ُّ َ ،ہیك
طلع اراىه میك ٕہٌ ق٠وه میك مو ُّشوه میك

ذ٣خّ ہ ٧اُؾ گلٍ میك ہَ ىحّوت لّ ٣یُ٧
ْچظش و طلر لّ اكسّٝن ہَ ُّضاشوه میك

3383

گ ٣ع٠و آة لّ ہَ عُّ ٠و هٗ ضُ٠ي راش
می٥ٓ ِ٧رُؾ وي يرُ ٠ہَ سنن لّشوه میك

طل

گ٣اه خّطر عّطر ٝن ہَ ُ٠ش الٜ٠ق کَ ٓ٣ہّن الٜ٠ك

قٍ الحقتف ٙوي ہَ کف

ق٠ش ضنک

مّشوه میك

طل کو ہَ رام خىی ٙسَ ت مہّشُ آضار
ُّٝن ض جْی ٧ہَ ،راخـ ہَ

گ٣ق یّشوه میك

َ طل ع٠و ٚل٤یك ہیك
ٓق کَ اُعّشوه کل ا ٔس
م یّ می ِ٧خّمو کٍ ٘ع٠ار ہَ ُللاشوه میك

3385

ّ
آة کَ رقی ٧مّہٌ میك اِ خًف ػہّه
گ ٣مک ی٠ش لّ ٟھٌ ٞہرا ہل ٚل ہ٧لّشوه میك
ُّ
گ
ی
ْجف الٜ٠ك رش میك ُ٠ش الہ ُ٠کَ ھر کَ
ٝن ہیك اشلّٚله میك  ،اػ یّٚله میك  ،إصّشوه میك

آة

آِبنن

ي٧

رقی٧

ي٧

آم ٠ہیك

ّ
ٞہللاٚله میك  ،ضٓ ٣رنبله میك  ،ذ٣اشوه میك

رُکي ه ٣مّي کٍ ىحلس کل  ٙقیق ہلُّ ہَ
ہَ مو خّش رھف خللي م یّه ُّشوه میك

3388

ٕہريء طلر کَ آگَ ٣ی ِ٧خّٛف کٍ ىحّ
ّ
قٍ الو یـ طمطٌ لّ آواض ہَ  ٙقّشوه میك
ّ
سی ٧رل ُّ ،ق سیف  ،عّرل و ق یّػ ػہّه
ًسبہر ُّم ہَ ٚله آة لّ اخ یّشوه میك
ْ حـ

ّ ی٠

ظمق

ُؾر

ىخق ہَ اكم٠

کیله ٝن راخـ ہل ضمیك م٠د کَ گل٥اشوه میك
٭٭٭٭٭
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ْفيـْ ْ ْ ْ ْْبصھاين
ٌْوائسْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ
ْفيـْ ْ ْ ْ ْْبصھاينْ ْ
ٌوائسْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ

ْ

ٌفقو ْ ْ ْْػأْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْْابينْ

جعبْ ْ ْ ْْاھْاْ ْ ْ ْْحماٌس ْ ْْےھچْ ْ

ْ

اےنْ ْےب ْْخسْ ْ ْْفوائس ْ ْْےھچْ

ػفاء ْ ْ ْ ْْرسخاين ْ ْ ْ ْْجعٍػاين ْْ

ھج ْ ْْھتايل ْْا ْْمجَْ ْين ْ ْْےھچْْ

ظ ِکيْةْ ْ ْےنْ ْ ْْاٌَْ ْ ْين ْ ْْےھچ ْ

ْ
ْ

ْ

خليلة ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْْھٍںیْ ْ ْْجاينْ

ھيْ ْْھتايلْ ْ ْْپْجنتْ ْ ْينْ ْ ْےھچْ

ْ

اےنْ ْْداْيع ْْاىضٌَْ ْ ْينْ ْْےھچْ

فقييةْ ْ ْْاھين ْ ْ ْےھچْ ْ ْهاھص ْ

ْ

ًٌاجض ْ ْ ْْاھْاْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْابھصْ

مجَ ِْْوْ ْْفيـ ْ ْےھچْ ْْجاريْ

ْ

رشؼْ ْ ْْاھْوْ ْ ْْھگْو ْ ْْھباريْ

غشاءْ ْْؾيواتْ ْينْ ْےھچْ ْْھي ْ

ْ

غشاء ْ ْْبصاكتْ ْينْ ْ ْےھچ ْ ْْھيْ

مجَْ ْْھتايلْ ِْْوْ ْ ْْاكے ْ ْْےھچْ ْ

ْ

جوْ ٌْْؼکي ْ ْْایدْ ْ ْْاكے ْ ْْےھچْ

ػفاءْ ْينْ ْےھچ ْْغصضْظاريْْ

ٌسيْْٕ ْ ْ ْ ْْایدْ ْ ْ ْ ْْاكےْ ْ ْْےھچْ ْ
ھگصےْْاكي ْھجْ ًٍِْْةْْےھچْ ْ

ْ

ْ
ْ

ْ
ْ

اےن ْْروش ْْكوـ ْ ْ ْينْ ْْانريْ

ےن ْ ْْيابس ْ ْْاید ْ ْ ْْاكےْ ْْےھچْ
ھي ٌْْؼکي ْ ْينْج ْ ْبصکةْْےھچْ
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پڑھيْ ْْؾيوات ْ ْےنْ ْْمججوْْ

ػکصْ ْ ْ ْْکصاتْ ْ ْ ْ ْْھواْ ْ ْ ْْمججو ْ

مجَْ ْ ْين ْ ْ ْھيْ ْ ْْکصاٌةْ ْْےھچْ ْ

ْ

ْ

ْ

اےن ْ ْ ْچاكي ْ ْْمتںی ْ ْْمججوْ
ِْگينْ ْ ْْاخعاف ْ ْ ْےنْ ْ ْْمججوْ

ْ

مجَ ْ ْ ْْمجوسْ ْ ْ ْْيبادة ْ ْ ْْےھچْ

کصے ْ ْ ْْاِاكرْ ْ ْ ْ ْْھتايل ْ ْ ْ ْ ِْوْ ْ

ْ

اےنْ ْ ْ ْ ْْفصٌافْ ْ ْ ْْيايل ْ ْ ْ ِْْوْ

ھن ْْبصکت ْْاھينْ ْْخصکةْ ٌْْاْ ْ

ْ

ےھچْ ْ ْ ْ ِذىةْ ْْاھينْ ْ ْْكعٍةْ ٌْْاْ

خماىفْ ْ ْ ْْھتاےئْ ْ ْ ْْكايلْ ْ ْ ِْْوْ ْ

دمحم ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ٌْْفقوْ ْ ْ ْْےھچْ ْ

ھيْارشؼْےھچْےنْافقوْےھچ ْْ

بلاءْْبيوےْ ْينْْکصْْربْ ْلولْ ْ

ْ

ْ

ْ

ےنبْ ْ ْ ْ ْ ْخقْدارْ ْ ْ ْْاگيلْ ْ ْ ِْْوْ

ْ

ھيْ ْےبْ ْرمحةْ ْانْ ْْكادؿ ْْےھچْ

ْ

دياءْ ْخاٌسْ ْينْ ْْکص ٌْْلبولْ

ْ

کصـ ْْبيوے ِْْو ْ ْْھص ْ ْْپو ْْےھچْ

*****
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ٌْوالان ْ ْينْ ْخرضةْ ْ ٌْا ْ ٌْويك ْ ْ ْےنْ ْ ْاْ ْ ْپيؼاينْ

ْ
ٌوالان ْ ْينْ ْخرضةْ ْ ٌْا ْ ٌْويك ْ ْ ْےنْ ْ ْاْ ْ ْپيؼاينْ
دف ْراتْنصسںٌْسخة ْارالصْيسٌٌَْْاينْ
ْ
چپػْاس ْ ْدياجوْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْابكنْ ْ ْ ْينْ ْ ْشوؤں ْ ْ ْاُسرْ
هاھص ْ ْھتياْ ْ ْلاھص ْ ْان ْ ْمهؼاف ْْاےنْ ْ ْھً ْْاثينْ
ْ
احصاْ ْ ْےھچْ ْ ْزٌںی ْاكپصْ ْكٔ ْ ْكسس ْانْ ْياىًْْ ْيسْ
اِعافْ ْ ْان ْ ْ ْكاىب ْ ٌْا ْ ْ ْ ْ ِْاؾْ ْ ْ ْھيلكِْ ْ ْ ِْوراينْ
ْ

ػاانت ْ ْ ْبخاكےْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْخوكةْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْجو ْ ْ ْىلٌلينْ
جوخيس ْ ْخليلةْ ْ ٌْا ْ ْ ْ ْػریازي ْ ْ ْےنْ ْ ْنصٌاينْ
ْ
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ھج ْ ْ ْككتْ ْ ْ ْظْاكےْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْارسارْ ْ ْ ْ ْىسُِْْػيةْ

جو ْ ْ ْظالگْ ْ ْيلوىوْ ْےنْ ْ ْازخس ْ ْھتيئ ْ ْخریاينْ
امیافْ ْ ْ ْانْ ْْبيساںْ ْ ْانْ ْ ْارالص ْان ْْاے ْ ْىوگوْ
چخاريْ ْىوْ ْؾورة ْ ْاھين ْ ْرسخاينْ
اِْفْطْ ٌْاْ ْ ِ ْ
ْ

يبسْ ْ ْ ْمیاينْ ْ ْجو ْ ْ ْظاجس ْ ْاےنْ ْْػانص ْ ْےھچْ
اْْْ ِ

ھجْ ْدفْ ْيسْ ْ ًٌِلْ ْاےنهْ ْ ْدھيزیْ ْ ْ ْين ْ ْدرابينْ
*****
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ٌْوىل ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْْفيافت ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْاای
ْ

ٌوىلْ ْ ْ ْ ْاْےج ْ ْ ْ ْفيافة ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْاْایْ

ْ

چبػٕ ْ ْچبػْٕ ْ ْھيْ ْ ْاُْکھوں ْ ْچبھاكيْ

ْ

ٌوىل ْ ْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْ ْپاكريْ ْ ْغالٌوْ

ْ

ْ

ْ

اےنْ ْ ْظبْ ْ ْھيْ ْ ْدىو ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْكظاایْ
ٌوىلْ ْےن ْ ْاْج ْ ْنصاٌتْ ْيسْ ْالایْ
ھچواتْ ْھچواتْ ْھيْ ْدؿ ْےنْ ْ ْىْھبياْ

ْ

اْےج ْ ْ ْ ْظييفْ ْ ْ ْحمو ْ ْ ْ ْ ْجمگاگیوْ

ْ

اپْا ْ ْ ْداٌَ ْ ْ ْان ْ ْ ْظایٕ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْاْےجْ

ْ

ْ

ْ

روب ْ ْ ِاْىْہيْ ْ ْبياِو ْ ْ ْکصيْ ْ ْےنْ

ْ

كسٌوْ ٌْاْ ْ ْبطْ ْ ْمتارا ْ ْ ْػکصْ ْ ٌْاْ

ْ

ْ

جيارے ْ ْفيافةْ ْ ٌْاْ ْ ْ ٌْوالانْ ْ ْ ْاْایْ
ظب ْ ْغالٌو ْ ْےن ْ ٌْوىلْ ْ ْ ْ ْب ِھٹاایْ
كينْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْھٍْػےْ ْ ٌْوىلْ ْ ْظْْاایْ
ػيط ْجسسْٔ ٌْا ْظبْھيْھجاكایْ

ْ

کويئْفصزُسْھيْروشْروشْھتيئْےنْ ْ

ٌيھتا ْ ْ ْرشْْبتْ ْ ْْرويش ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْپالایْ

ْ

اْكاْ ْ ٌْوىلْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْاْےج ْ ْ ْ ْكدھاایْ

ْ

کويئ ْ ْفصزُسْ ْھيٌْاھتاْھجاككيْ
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کويئْ ْْفصزُسْ ْھي ْْجعيمیْْجباكيْ

اپْا ْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْھاھتو ْ ْ ْْدھالایْ

ْ
ْ

كرص ْ ْيايلْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْفصزُسكْ ْ ْ ْھيْ
ِْ

ْ
ْ

ْ

ھچو ْجگتٌْاْمتںیٌْوىل ْرب ْانْ

اْےج ْ ْ ْ ْ ْاىوافْ ْ ْ ْ ْ ْبہرتْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْنھالایْ
يصشْ ًٌْىل ْ ْ ًٌْوًْ ْ ْ ْان ْ ْ ْظاایْ

ْ

كرصْ ْيايل ْ ْان ْ ْفصزُسك ْ ْھيْ ْ ْاْجْ ْ
ِ
اْغالٌْو ْ ْےنْ ْ ٌْوالان ْ ْھصْ ْ ْككتْ

ْ

ْ

جْْة ْ ْجرشْیف ْ ٌْاْ ْ ْروب ْ ْنػٍػاایْ
دجيوْ ْ ْداج ْ ْ ْمتاريْ ْ ْ ْےن ْ ْ ٌْاایْ

ْ

ابيقْ ْرانےھ ْ ْكياٌةْ ْ ْان ْ ْ ْدفْ ْ ْىگْ

ْ

يافية ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْھٍيؼْٕ ْ ْ ْ ْ ْهپْاكےْ

ْ

ابكصْ ْان ْ ْاْ ْظػْزَ ْ ٌْاْ ْ ْھبصيْ ْےھچْ

ْ

ْ

ےنمت ْ ْ ْ ْ ْ ْربْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاالانـْ ْ ْ ْ ْ ْرساایْ
ےنمتْ ْ ْ ْ ْاهلل ْ ْ ْجإٌ ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْظاایْ

ْ

خْبْ ْكالْء ْ ْاےنْ ْػْٕ ْ ْ ْانْ ْ ْ ٌْضاایْ

*****ْ
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ٌوىلْ ْ ْ ْْبصٖافْ ْ ْ ْْديںْ ْ ٌْْٖلرا ْ ْْےھچ
ٌوىل ْ ْ ْ ْبصٖاف ْ ْ ْ ْديں ْ ْ ٌْٖلراْ ْ ْےھچْ ْ

ےنمهْ ْظو ْجاف ْيس ْھبي ْ ْپػيارا ْ ْےھچْ

ظيف ْ ْديںْ ْ ْ ْػأْ ْ ْ ْانْ ْ ْدْالرا ْ ْ ْےھچْ ْ

ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ

ػهصْ ْْؾسْ ْْػهص ْ ْ ْْاْ ْ ْْزٌںی ْ ْْاكپصْ ْ

ْ

اامسںْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ٌْْْيمْ ْ ْْااترا ْ ْ ْ ْْےھچْ ْ
اپْ ِْْو ْ ْْفيـْْْ ْ ،اپْ ْ ِْو ْ ْْاىماؼْ ْ
كيب ْ ْ ْ ْْياىً ْ ْ ْ ْْپْٕ ْ ْ ْْاػاكراْ ْ ْْےھچْ ْ
ِ

ٌْشوْ ْ ْبصٖافْديں ْْرسسرْ
ربْ ْھي ْ ِ
ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ

ْ

اپ ْ ْينْ ْْػافْ ْْْ ْ،اپ ْ ْينْ ْْاكؾاؼْ
ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ

ْ

اپ ْ ْ ْ ْ ْھيْ ْ ْ ْْدظخگریيْ ْ ْْفصٌاكيْ

ػاف ٌْْؼلك ْْنؼاْ ْ ْين ْ ْ ْ ِدھكالكيْ ْ

ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ

ھجْ ْْھگڑي ْْاْپْ ْ ْےن ْ ْْپاكرا ْ ْْےھچْ ْ
ْ

ظوںْ ْ ِْؾفة ْ ْْاپ ْ ْ ْينْ ْ ْْمهےْ ْْنصۓیْ ْ

مشط ْےھچْْ،چاُسْےھچْْ،ظخاراْےھچْ ْ

ےھچ ْ ْ ْْجبا ْ ْ ْ ْْاپْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْْاگصْ ْْنہیۓْ
ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ

3333
ْ

ےنمهْ ْ ْْػاٌو ْ ْ ْْغالٌو ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْنيساْ ْ

اْ ْْجہاںْ ٌْْا ْ ْيه ْ ْْاپْ ْ ْھي ْ ْْدیساْ

ابغْ ْْجْة ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ِاؾْ ْ ْ ْ ِنياراْ ْ ْ ْ ْْےھچْ ْ
ِ

ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ
ْ

انر ْْدكزخٌْْا ْْجيئ ْےنْ ْھيْ ِگصےسْ

دمشَْ ْْػأْ ْ ْْدْر ْ ْْبٕ ْ ْْدرْ ْ ْ ْْھپصےسْ ْ
ِ

اٖين ْْراٖوں ٌْْا ْ ْْجو ْْاُسٖاراْ ْْےھچْ ْ

ھج ْْھبيْْھتاي ْ ْےل ْْاْپ ِْْو ْْداٌَْ ْ

ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ

ْ

اٖين ْْشخؼغْ ْان ْ ْ ْھي ْْظہاراْ ْْےھچْ ْ
چوْ ْ ْيضادار ْ ْػٕ ْ ْين ْ ْْخرضةْ ٌْْاْ ْ
فاٌيْ ْ ْ ْْػاف ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ِْْوارْٔ ْ ْ ْ ْْےھچْ ْ

ريسْ ٌْْا ْ ْْاےنه ْ ْےھچْ ْ ْےلم ْ ٌْْعهَْ
ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ

ْ

دیھكواےنْ ْ ْ ْْبصٖاينْ ْ ْْؾورةْ ْ ْ ٌْْاْ
ےنمه ْْظوْْجاف ْيسْْھبيْ ْْپػياراْ ْْےھچْ

*****
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ٌوىل ْ ْْبضـْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْجرشیف ْ ْ ْ ْْالای
ْ

ٌوىل ْ ْْبضـْ ْ ٌْْا ْ ْ ْْجرشیف ْ ْ ْ ْْالایْ
ٌؿمىف ْ ْ ْين ْ ْ ْ ُْ ِػيابةْ ْ ْنصيْ ْ ْْےنْ ْ

اےنْ ْْليْب ْ ْ ْان ْ ْ ْْجيؤ ْ ْ ْ ِْدھكاایْ

خوكخوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْبياِوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْظْْاایْ

كيح ْ ْ ْ ْاتئيس ْ ْ ْيس ْ ْ ْھًْ ْ ْالكيْ ْ

ان ْ ْرشؼ ْ ْےنْْرسا ْيسْ ْےھچْ ْ ْپاایْ

ےنْ ْ ْ ٌْْعيدي ْ ْ ْْػاف ْ ْ ْانْ ْ ٌْْوىلْ ْ

ھيْ ْ ْ ْ ْ ٌْواھصْ ْ ْ ْ ْ ْ ًٌْاجضْ ْ ْ ْ ْ ْبخاایْ

ھتا ْ ْييوـ ْ ْھجْ ْظيفْديںْ ْػٕ ٌْاْ ْ

ھت ْ ْےنْْظيْٕ ْ ٌْاْ ْْػٕ ْ ْھيْ ْ ْ ْامسایْ

ھي ْ ْ ْ ْْييوـ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْاْ ِب ْ ْْبلاء ْ ْ ْْےنْ ْ

نصي ْ ْ ْاخعافْ ْْظبْ ْ ْےن ْ ْ ْپالایْ

ظيفْديَْ ْ ْ ْ ْ ْپسر ْ ْ ْ ْ ْ ْھخاْ ْ ْ ْ ْْثيواْ ْ

اْ ْ ْػفيق ْ ْْپسر ْ ْ ْْھتيئْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْاْایْ

ىمف ْ ْيسْ ْاےنْ ْيمفْكْنصـْيسْ ْ

ھگْاْ ْ ّْْضديمْ ْ ْ ْظبْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْبْالایْ

ٌوىل ْ ٌْوىلْ ْھجْ ْْچبػْٕ ْنےهْ ْےھچْ ْ

پيار ْ ْ ْ ْان ْ ْْھاـھتْ ْ ْظبْ ْ ْ ْپصْ ْ ْ ْھپصاایْ

اھوا ْ ْ ٌْوىلْ ْ ْاكپص ْ ْْھتيئ ْْؾسےقْ ْ

ٌؤٌْنی ْ ْ ْ ْ ْھيْ ْ ْ ْ ْ ْ ْجسسْٔ ْ ْ ْ ْجباایْ

ػٕ ْ ْان ْْفاٌي ْ ْجيؤ ْ ْ ْھي ْ ْظالگْ ْ

دمشْو ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْلكيجٕ ْ ْ ْ ْ ْجالایْ

ا ْ ْ ْپسر ْ ْ ْين ْ ْ ْبلاءْ ْ ْ ْلولْ ْ ْنصےجْ ْ

الھكو ْ ْ ْظاؿْ ْ ْاےْ ْ ْ ْابريْ ْ ْاىرباایْ

ا ْ ْ ْ ْمیاين ْ ْ ْھيْ ْ ٌْْسحْ ْ ْ ْان ْ ٌْْويتْ ْ

ػْٕ ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاكپصْ ْ ْ ْ ْ ْىْٹاایْ

*****
*****
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َ
ْجھ

مللٍ

َ
ْجھ

مللٍ
آقّ

ّ یّ لله ْجي سَ ہٌ رل لگّ للهْ
ّ یّ لله

ًُ

٣یُ٧

لله

ْجي سَ ہٌ رل لگّ لله
قرع ٤یق ْجھّ

لله

ق٠سٌ

كمّل

٣ی٧ا

ّ
شٍ٠

کلَّ

خًل

٣ی٧ا

خّه ْجي ٝن ٔس لٹھّ لله

بز

ت مق ؿع٧

٣ی٧ا

بز

بز

اير

٣ی٧ا

٣ی٘ ُ٧غف م٠ا لله

نَلرک

ہَ

ہَ

ع٠ل

ُّویمّ ٚل

کمّل

لطػ ٌع٧

اُ٠اعٌ ٚل

ن َ َلک

٣ی٧ا

٣ی٧ا

َ قلؾ ہَ
٣ی ِ٧لنن

خ٠ه ٙم٠ا ْحّ لله

قبض خ٠ا لّ ٌص٠ش

اوش

٢تجیق لّ م ؼہر

طیٗ ضمّه لّ من ظر

ٓ٣ري سشا

اٟھّ لله
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وي نیػ رٜق طّہ٧

ُّلکـ ہیك ْجي سَ طّہ٧

َ م طّہ٧
ہیك ّٔ ٢ن

ىح ِ٠میك ي ٧ؼھکّ لله

میك

ضُ٠گٍ میك

بز مک٣

ّ ی٠گٍ

اوش حٗ کٍ ؽم٠گٍ میك
ہل طمل عير

٣یُ٧

ُّ ؿع٧
کعنن
ُّ

َ
ْجھ
ر ط٧

ّ یّ لله
سه٣

٣یُ٧

اوش مّن و ق٠ش ٣یُ٧

شب سَ ٞہٌ متٌ لله

میك

اوش آسمّه ضمیك میك

ہَ ػ ی ٠مؤوبیك میك

ٝن ػ ی ٠میك و یّ لله

کمی٧

ُ
ہَ مک ٣سَ ضُّه ٓ٣

َ
خ٠هْ ٙحّ کَ رش ٓ٣

مللٍ ٣ی ُ٧رعّ لله

و یًر مّي رٜك

ػ ی٠

یمٍّ٠

*****
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ْمللٍ دمحم ٚلش خ٠ا رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّءْ

مللٍ دمحم ٚلش خ٠ا رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
صت ٞو ًسّء ہَ ٝن ہٌ رعّء رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
٣ی ُ٧خبیك ٓ ٣ہَ خللي نبط ٢تٌ کَ ىح ِ٠لّ
ٚلش ٕہ ی ٠ه٣ب و ًُء رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
ٚل ٕ َ١ہّرت رُ أسٌ خّن علٍ کَ ىح ِ٠کٍ
کہ یّ شہبگّ ہ ٧ىح٠ي رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
ٚلش کٍ ُّشع ٚله ٓ٣مّ گھر گھر میك ٚل ه ٣رِ ظ یّ
ضہ٧اء کٍ

بز

ٚلش شرا رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
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مّشِ ہ٠اٚل کٍ ہَ رعّء مّشِ مًُؾ کٍ ہَ ُ٠اء
َ نیػ ہ ُ٠رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
ه َ١٣رعّء ٟھ
َ
ٟ
ک
و
٣ی ِ٧رش کَ ہف ہَ قی ٧ھمصِ کل ه ٣رِ ٚل پی٧
ٗ ظر ػ یّّٔ هٚ ٣له ف طّ رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
َ
٣ی ِ٧خىی ٙمیك ہل عتٌ ه ٣رِ ہمیك أسّ ٚل رھتٌ

َ
ٜق مق رھق هٗ ْجي ٝن ق٠ا رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
َ ہ ٧لح ػو خ٠ا عخٙ
َ ْجھ
ش کھ

ت
کلریّ ْ

میك م٠ا

٣ی ٙ ُ٧قّء میك و یکٍ  ٙقّء رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
مللٍ ہَ ٚل راُّش ٘غف مّه ٣ٓ ٣ہل ٗ ظر ه٣م
خّق ق٠م میك ا٢تٌ ٔسّ رطُ ٧لؾ ہل ٣ی ٙ ُ٧قّء
*****
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مللٍ

میِ٧

مللٍ

میِ٧

مللٍ

میك ٣ی ُ٧خىی ٙمیك ہله لکجلش اِ مللٍ
رل میك ٣یٕ ُ٧صلٓ ٣ہَ ٓٚ ٣لش اِ مللٍ
مللٍ

میِ٧

مللٍ

میِ٧

مللٍ

شسنن ٝن خىی ٙلّ ٝن ٚلصوٕگّ کٹھٌ ٟھٌ
رامق ٣ی٧ا ہّٟھمه سَ ٝن ؼھمصوٕگّ کٹھٌ ٟھٌ
کی یّ ٟھٌ ٝن ه ٣رِ کل ٍ٠خىیلش اِ مللٍ
زش ىجھکل ٞہیك مّٟي می٣ ِ٧ی ُ٧رعّ ہَ
رل کل ہَ مکله روش سٹھٌ ش ْ ٜو ًُ ہَ
میك ٣ی ُ٧رعّىه سَ ہله ًط٧وش اِ مللٍ

3333

ًعکـ میك ٣یُّ ِ٧م کٍ ُّ٣ی ٧ہَ لّقٍ
ہ ٧يرػ میك ہَ ٟھمُؾ لّ ُّ٣ ٍ٠ی٧ا مّقٍ
اوش خّق ق٠م آنکھمه لّ ہَ ٚلش اِ مللٍ
َ
ه ٍ٠٣ہَ ض قّظ٣ ٙیٕ ُ٧صلٓ ٣کجي ا ٔس
َ
ػہري ٣ی٧ا آگَ می ِ٧اق زھّل ہل جیس
آقّت و الف رس سَ ہَ لّىلش اِ مللٍ
٢بہّ ٍ٠میك ٕصلٓ٣ ٣ی ُ٧طلم کَ اکی٧
َ کہ یّ ہله شوه٣
ُّ٤یك می ِ٧رل کٍ میك ْجھ
گَ ٣کي ٕہٌ ْجي سَ ٞہ ٙروش اِ مللٍ

ظ یّقٔ لّ ٞہّ ٙمف ہَ گھر می ِ٧نالوں

مللٍ میك ٣یُّ ُ٧لکٍ لُّ٠ھله ٝن اٟھّىه
اوش لله میك رعّ٤یك ٣یٟ ُ٧ھرٚلش اِ مللٍ
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َ آُّ ہَ ّؤالٍ
ؼھملٍ میك او یٜ٠ك لنن
ىجھکل ہَ  ٙقیك

لَوب

کَ خّى ٕگّ ٝن خّلٍ

ہَ ٣ی ُ٧ىحّوت ًٓ ُ٤قہلش اِ مللٍ
رش لّ ٣ی ِ٧ىخ یّح ہله عّلف لّ عتٌ ہله
٣ی ُ٧طل عًمٌ ہَ ٚل كؿه ٙلّ رھتٌ ہله
اظ ُّت ٝن ہَ ُّض -ہله مؾروش اِ مللٍ
ٓ٣ہّن رٜك مللٍ شہل طلع خّل و مًهٙ
ّ
ج
ہل عق و ٔط ْ ٧ي ٝن ق٠ا ُّ ٝن ق یّهٙ
اوش آ کَ َنال لَ ٣ی ُ٧هٗ طلش اِ مللٍ
اِ عّلٍ ق٠ش طمل  ٙقّ ْجھکل خ٠ا رِ
آُّر شہیك مّر شہیك ٔو کَ ذ٥ارِ
حٗ ُؾ ہَ هٗ ق٠ش ہَ عّّمش اِ مللٍ

3333

ٔس اُؾ ٗ ظر لّ ٝن رسّمٌ ہَ طلبگّش
مللٍ ہل ش طّ معّـ ٝن ّ ی٠ي ہَ گبہگّش
َ من ظمش اِ مللٍ
ہل اُؾ ٗ ظر گْ ٣جھ
*****
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ْمللٍ مللٍ اُؾ ٗ ظر ٔس اُؾ لىحن اُؾ ٗ ظر
مللٍ مللٍ

اُؾ ٗ ظر

ٔس اُؾ لىحن اُؾ ٗ ظر

آة من ظمش خ٠ا  ،آة طیٗ کٍ ٗ ظر
آة میك مللٍ اللشُ ٢تجیق ہَ خللي گ٣
َ اب ِیش ٗ ظر  ،اّ یّ خللي اُؾ ٗ ظر
رکھً ٢ن
مّن ه ٣آۓ ہیك ہف اِ ٕہّ ُ٢ش الم قّم
ًعکلیك خـ ہل یمّم ٚلشِ ہل ہ ٧اُؾ لّم
ُ
عق کَ ٛف ہل قّٛف م قّم  ،إکّ صٌ٠و اُؾ ٗ ظر
٘غه ٙقرروظ سَ ہَ ٟھرا ٚل مًُّ٠
رس کَ ہ ٧را َ١میك ہَ کل سمّوُ ٓ٣مٔ
ُ
اظ ٓ٣ ٣ی ُ٧ہ ٧مّغ ، ٙمق و مللُ اُؾ ٗ ظر
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ُّرمیك ً ،سبغفرٜك ً ،ط٧قیك اوش مّ٢بیك
٣ی ُ٧مّن عّي ُ٧میك ہمیك ٚل ہَ  ٙقیك
ْچسنگّ ٚل اِ مّي رٜك  ،اعلٍ رشغن اُؾ ٗ ظر
ّ
سشي کل گلہ ٧ه ، ِ٣ن ظرِ کل رشُّ هِ٣
َ کل ّمُّ هِ٣
شاُؾ کل شاخّ ه٢ ُّ ، ِ٣ن
ار ٍ٠کمی ٧کل ه ٣رِ ُ ،ـ میك اعلٍ اُؾ ٗ ظر
ّ
اٍ٠

واہلل اؿ ّرنک

َ
 ،ک ہن

لّ

صلو

عير ٟھر خّشُ شہّ ٘ ،غمیله لّ ملسلو
ه ٍ٠٣ہَ ہمکل َ١خ ٠ف طّ  ،رّ یّ و عقتٌ اُؾ ٗ ظر
ٔو

دمحم

م
ص
ك
ـ
آُکٍ ٔ ،و

آُکٍ

رُ ٠ہٌ ہَ ّ ی٠گٍ  ،ػ ی ٠سَ ٓ٤ھک ٣طلسٌ
نل رک وط ُ٧سَ ٟھٌ ٓ٤ھٌ ٣ ،ی ُ٧آقّ اُؾ ٗ ظر
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اِ ًست ٞؿعٚ ٧ل ٟھی ٧رِ ره ِ ٙقّ
روش ه ٣قٍ الومش ٚل مّشِ رشر َ روا
هسدوں کل ٣ی ُ٧مؽحز یمّ  ،ه ٣رِ ضُ٠ي اُؾ ٗ ظر
َ ہیك عّلٍ ق٠ش
َ ِنٹھ
ق٠ش أسٌ ْچسن

ّ
کیله ٝن سشِ خّق کَ آح ٜق خّۓ گلہ٧
َ اگ ، ٣اعلٍ ھٝ٠ن اُؾ ٗ ظر
ٚل طل ھّرُ ْچس
آة کَ شذ ٓ ٣ػ یّه ٚلش مّي هًُ٣
رُکي ه َ١ ٣مّقنن  ،رط ٧عف ه ٣کَ ّ یّ
َ ٘ؾري اُؾ ٗ ظر
َ ص٠ا ٚ ،للی یگ
حٗ ُّ رسی یّ کٍ ر ّ یگ
آة مّ

ہمکل مً مّي رٜك ّ ی٠ي ٚلاض

َ ہیك ہ ٧رن یمّض
مک ٣میك طمل الت قّء کٍ ٓ ٤ھن
َ اظ خّ اُؾ ٗ ظر
ٞہر ٚلاضع اِ لّشمّض  ،ه٢ ٣ن
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م
ص
ك
ـ نیػ رٜك
ُّقٍ ہل ٓ٣ہّن رٜك اوش
روٚله مللٍ

کٍ  ٙقّ ہَ  ٙقّء عّلمیك

مّم و ىحر ہیك ہف طّلبیك  ،مللٍ مللٍ اُؾ ٗ ظر
ّ ی ٠ہل ٍ٠ہل ٕگّي حٗ می ُ٧وقٔ اخـ
راعٌ ًعکـ وسّ آُّ ه َ١٣ع ق ِ٠خـ

ه ُّ٣مّه ٣کل ٚله لصـ ٚ ،لشا ٚلٔو اُؾ ٗ ظر
*****ْ

3353

مللٍ
مللٍ

مللٍ

مللٍ

َ
ص٠ا ر ّ یگ
مللٍ

َ
ص٠ا ر ّ یگ
َ
ْجي ٝن ٜق مق ل یّ ر ّ یگ

مللٍ

آقّ

طلع ہل خىیلب ٝن شب کَ

مللٍ مللٍ کَ ٘ؾرِ سَ

ہف طلسٌ ٝن م٠ا
ہَ طلسٌ میك ٣ی ُ٧شب طلع
ہف ٚل

حَیَة

نَاطَقَة سهٚ ُ٣ل

َ
لی یگ

اِی یّء  ،اول یّء هٗ طلع
َ
٣ی ُ٧شصّ لی یگ

٣ی ُ٧ىحلس

٘ؾري مللٍ لّ ہَ اعًه

مللٍ

خّه لّ ق یلو و کعنن ٚل
میك

َ
آِی یگ

ٞہٌ رٜك ہَ ٞہٌ ایمّه

َ
مّشِ خؿ کل ّ یّ ر ّ یگ

3353

ْج ٞ
ہ
َ تجٌ
ؿضه ٙشب ھ
نصَ َمنَ ََکنتَ مللٍ کٍ
ُ
َ
شب لّ قرمّه اٟھِّی یگ
رو ػہّه میك ٚل مللٍ ہَ

هٗ کٍ خّٚله سَ اولٍ ہَ
رٜق

و

رّ یّ

َ فَلَہَ َ َ َ َ َ َا َلکَلَ

ىلل ہَ َمنَ َ َ َلَہَ َ َ َ َالمویلَ
کہو کَ
وشر

مللٍ

لّ

َ
نبلاش ّ یگ
ْ حّ

کہ یّ

َ
مللٍ ف طّ لی یگ
رم ٝن مللٍ لّ ٟھرُّ شي

ه ُّ٣شي

َ
ٝن ق٠م میك ٔسّ لی یگ
٘ؾريء

ٓ٣

ُّرسی یّ
رط٧

مّٛف

مللٍ ٣یِ٧
ُ
َ
اٟھِّی یگ

ق٠ا ہل

ه٣

3350

شہل

م٠ا

ُّقٍ

مللٍ

٣یُ٧

کہو کَ
مللٍ

ٕص مللٍ سَ ہَ ىحصلغ

ٔو

دمحم

خٍّ٠

ٚل

مللٍ

جیسّ

مّٟي ُّقٍ شہَ ہ ٧رم

ق٠ش مبصلغ

َ
ْحِّی یگ
ٔو دمحم
ہٌ

ًس
س
ل
ـ سَ
ٔو کَ قبض
خّْحّ

َ
لی یگ

مللٍ عّلٍ

ُ
اُکل

ىح٠ي
لّ

رعّ

اہـ وَ مللٍ

لّ

ٍُّ٠

ٚل

َ
مِّی یگ
م
ہف ٚل لصـ كصـ سَ

لصـ

َ
ُِّی یگ
ّ
روٚله مللٍ طلع و ذ٣م

َ
اُؾ رعّ ٝن ہٌ مّنگی یگ

3353

ٚللَ لْ ُّ رم آذ٣
ٝن ہمیك

مللٍ
ٚل

خ یّ

*****

مللٍ

َ
ر ّ یگ

اٞہیك

مّه٣

3358

مللٍ مللٍ کٍ ص٠ا ہ ٧رم ہ ٧آن ہَ
مللٍ مللٍ کٍ ص٠ا ہ ٧رم ہ ٧آن ہَ
ٝن رؿف و خّن مللٍ ٓ ٣قرُّن ہَ
مللٍ و یّشق سبہرا ٝن مّل

ػ ی ٠ال٢ھتٌ لّ ٝن ّ یؾ قّل

أس و عق ہَ طلع مًُؾ ٟھٌ قرخّن ہَ
َ ع٠م ٚل ْ َ١چسّ وطلر
ہف ٟھ

َ ىجلر
َ شہ ی ی گ
مک ٣کَ ر ٢ن

ہ ٧اق مؤمق ٓ٣ ٣ی٧ا مللٍ ارسّن ہَ
ہّٟھمه کٍ طل ہَ ٣ی ُ٧إگل یّه

 َ١مؾ ہَ اشاضف کٍ خّّ یّه

طلمَ رهُّ ٙق ہ ٧رل لّ اشمّن ہَ

3353

٣ی ُ٧رعّ لّ ٝن ہَ مؽحزي

ُـ خّ ٍ٠ہَ کیسٌ ٟھٌ ہل ًُ

٣ی ِ٧ہٌ رم سَ ہلً ٍ٠عکـ آمّن ہَ
رُ٠اش ٔو میك م ق٠ش ِ قـ

ِی یّ شہله

میك و٘فَّ

ؾسـ

رٜق ہَ می٧ا ٚل ہٌ می٧ا ایمّن ہَ
مبصلغ ٣ی٧ا ہَ سی٣ ٧ی٧

َ ہیك هٗ مللٍ عّلٍ ق٠ش
کہن

ٔس اق ٗ ظر اِ ٔو ْحر و ٓ٣

ٔس اق ٗ ظر مللٍ عّلٍ ق٠ش

م
ٟ
ص
ك
ـ کٍ ھٌ مّن ہَ
و یـ نیػ رٜك

روٚله مللٍ ْٓ ٣جھّوش ا٢تٌ خّن ہَ
عّلٍ ق٠ش ہَ ٣ی٧ا خّٔسیك

ہ ٧اق ارا رس کٍ ہَ رلیسیك

م
ص
ك
ـ ٚل ٓ٣ہّن ہَ
نیػ ہَ رٜك کٍ

ُ
َ
َ لنن
لعی ٙمًه ٙہَ ا مک

3353

خکف سَ ٣ی ِ٧طل منن ٟھی ٧رِ

ي ٧آنکھمه ٝن ہ٣ ٧ی٧ا مللٍ قرمّن ہَ
ہل مّل کَ رن ْحّظ ہ٩اش

ُّقٍ شہَ مللٍ مّل ہ٩اش

شات رن ٔس ٝن وطتًو اِ شكمّن ہَ
َ ٣ی٧ا ْحـ يرار
ٟھملَ ٟھل

لع ٧و یّشق شہَ مّر ُّر

٣ی ُ٧اق وسکاں ٝن هٗ کجي قرُّن ہَ
٣ی ُ٧خىی ٙمیك لکجلش ہَ

خّرم ٣ی٧ا ػ یً ٠سکلش ہَ

٣یُّ ِ٧م سَ می ُ٧مللٍ ٞہحّن ہَ
*****
ْ

3355

ملمیؤ آح ہَ ہ ٧اُؾ ٔط ٧کل مّرُ

ملمیؤ آح ہَ ہ ٧اُؾ ٔط ٧کل مّرُ
َ کَ ُ٠ش کل مّرُ
طؼ و یّشق ه ِ٣رو لہ

يٝ ٧ن ّ ی٠ھ یّ ہَ طل ٕہرا ٔط ٧مؤمق کَ
َ ہیك ہل ٍ٠ہَ آ ٣کل مّرُ
ٔو رعّ ر ٢ن

ہل ٕص٠ف سَ " ٔو ْجف ہ٠ا" کَ ُّ شب
ٕہر سی٧و ْ ٜمیك ہ ٧اُؾ ٔط ٧کل مّرُ
ط
ہل ف یـ ٔو رٜك ُّعتحنء رعلت میك
ٓ٣ك کل ُّ ،ش کل ،ہ ٧اُؾ ىحر کل مّرُ

ٔو ٓ٣ہّن رٜك

3358

ُّّْ ٌظحػ ُّطؽ کَ نیٗ سَ ُّشو
ِیش و ٔس ٠ُ٠کل ہَ ضٓ ٣و ضٓ ٣کل مّرُ

اظ ق٠ش آح ضمّ َ١میك ًط٧ت ہَ خىیط
شظٗ و ُّٔس کل ہَ اوش رسؾ کل ٓ ٣کل مّرُ
مبہمّه آ َ١ہیك ىجمع ہَ طلسٌ ہَ هٗ کل
رل کل مّرُ ہَ ٞہ ٙاوش خگ ٣کل مّرُ
٭٭٭٭٭

3383
می ِ٧زصلش ٝن عًم ٛف سَ ہَ
می ِ٧زصلش ٝن عًم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ٝن لّو یّّ یّه ٝن ُّم ٛف سَ ہَ

ٝن يرّبن ٝن اـی٧ام ٛف سَ ہَ

ت مہیك سَ اظ ػہّه میك شظه ٙشّمل

علٍ کَ علف لّ ت مہیك سَ ہَ زصلل

ت مہّشِ رم سَ ہَ ِ قّغ٢ ٙیلل

رـق کٍ لکمیله لّ ٛف سَ ہَ ٓ٥ول

عف رسیق لّ ّ یّم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ہَ ُّضوۓ ذ ُ٣لّ ضوش و ىل٤یك

ہَ اکی ٧طلاه لّ طلع و طّقبیك

ہمیك طل ذ ّ ٣یّ رِ أسٌ ق٠ش٤یك

َ
طل ل ی ک

َ وي ہوبیك
قّقلو خل

ان اہـ ٢ی ٣ٓ ٙمًم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ٚلش ًْس کٍ ْحل یّه

اوش

کہکسّه

ٝن ٟھمل ٟھـ ىحر ت ير ٝن زال یّه

ٝن لہلہُّّ َ١ؿ  ،سی٩

وارُّه

ٝن شات رن ٝن صت ٞو مّم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

يير میك

ضمیق و

آسمّن

3383
ٝن ًضح٠وه میك ہَ اسان کٍ ُ٠ا

ٝن م٠شسَ ٝن خّمؼه

ق٠ا

ق٠ا

مقی٧وه کٍ ہَ ص٠ا

ٕکّش ٍ٠ہَ ہ ٧غٔ ْٞ ٧و ہُ٠

يزاش اوش

کو طلع ٢تٌ وضٌ امّم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ت مہیك  َ١گھر رُّ ٝن مّل و ضش رُّ

ُ
طل خّلٍ ؼھمل یّه ٟھٌ ان کل ٟھر رُّ

ف طّء خًل شضف ہف کل ه ٣رُّ

مکلن و امق لّ گ٢ش ٔط ٧رُّ

ٝن ضُ٠گٍ لّ ا٢ن طّم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ْحّش٤یك

ہمّشِ

َ ٚل ہیك ػ یّر٤یك
وا َ ط

شضا کٍ اوش رعّء کٍ ہیك طل عّر٤یك

ٓ٣قیله

ؽمّش٤یك

ٝن ٓ٣کیله لّ اھنمّم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ت مہیك سَ وؽػ مّشُ هّ٣بیك ہل٤یك
ق٠م سَ ٘غمیله کٍ شظوبیك ہل٤یك

ت مہّشِ رم سَ روش آقبیك ہل٤یك
َ
ت مہّشِ رش سَ ٚلشُ خّخبیك ہل٤یك

ُلٍ ٝن ًعکلیك یمّم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ٝن

لّشوُّش

اوش

ٝن

کٍ

َ
ذ ٌ٤گن

3383
ٝن ُّق ي ٧ضمیق ہلگٍ ُّق ّْ

َ حٗ
ق٠م ت مہّشِ اظ ضمیق ٝن ہل ُگ

ہیك ا٢ن طّش میك ٝن مؤوبیق هٗ

ہمّشِ

َ زصلش مْ
آِی یگ

ٝن التحّء خّغ و عّم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ت مہّشُ طمل ُّ اُ ٠خ یّت ہل

شہل ػہّه

ُلؾ ٝن لّّ یّت ہل

ل یّظ عّقی ٙمیك رن ہل شات ہل

ضمّٝن ہل ٝن ہل ت مہّشُ سات ہل

کو اظ ػہّه لّ هٗ ٗ طّم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

ف طّ٤یك  َ١رسّب ؼھملٍ ّ یؿ ہَ

رعّء ت مہّشُ می ِ٧و یؿ و یؿ ہَ

رسّمٌ علف و ًق لّ ٝن طل شُؿ ہَ

میك ٛف ٝن واش روه ٝن ہٌ او یؿ ہَ

ٝن می ُ٧طرض ٝن لًم ٛف سَ ہَ

می٧ا وطلر اوش م قّم ٛف سَ ہَ

*****

ٕہر

3380

می ِ٧ي٧لّش ٣ی ًُ ُ٧للهْ
می ِ٧ي٧لّش ٣ی ًُ ُ٧لله

ص ٠قَ ہل َ١کل

ص٠قَ ہل ہل کَ اِ می ِ٧مللٍ

ٔس ق٠ا ٍ٠کَ اشمّه ٕکّلله

ْىجي ه٣

٣ی ُ٧زع٧ت میك ىح٠ي ْحّلله

رُکي طیٗ کٍ صلشت

مپی٧ي

ّ یّشُ ٕصلٓ ٣رل میك سمّ لله

میمله

مللٍ

مل٢یله کل ل یّلله

ہَ

٣یِ٧

م قّم

الہٌ

و یًر

م٠د کَ

هٗ کل نال

لله

٣ی ِ٧رـق و كمّل لّ و ی٠ا

ٜق کَ ؾؾؽ میك رل کل لگّ لله

آنکھمه لّ ي٧مو ّ یَّ١

کل اِ مللٍ ٣ی ُ٧خّق ُّ لله

ػہّه ٣ی٧ا ق٠م ہل اِ مللٍ

وہّه آنکھمه کَ قرع ْجھّ لله

اوش

٣ی٧ا

ٍُّ٠

ملبگّ

ٝن

مّشا عّلف

ہ٧گ٥

ا گ ٣ؼھّن زالله

نیػ رٜك اوش دمحم کَ ّ یّشِ

ٕہزاروه کل خّه میك ٔسّ لله

لّ طلٍ٠

کھّل کٍ ٝن ق٠م میك ٞہ یّ لله

ولللو

ہَ

یمٍّ٠

*****

3383

َ
می ِ٧خىیلب مّ کل ّ ٍ٠یّ رِ ىجھ
َ
می ِ٧خىیلب مّ کل ّ ٍ٠یّ رِ ىجھ
ُ
َ
اٌکّ ہًسّن ہل ٚل ّ یّ رِ ىجھ
ُ
ؾؾؽ میك اظ  ٙ ٍ٠ُّ َ١قّ میك  َ١اب
َ
کلن ہَ اظ  ٙقّ سَ و یّ رِ ىجھ
ٞہتحّ ؾؾؽ میك خىیلب کَ رش ٝن
َ
وس کٍ طّقٔ ہَ آ کَ ہ یّ رِ ىجھ
می٧ا خىیلب ٚل ہَ جنیٗ خ٠ا
َ
امکٍ سه ٣لّ اب مَ ًُ رِ ىجھ
مّي رٜك

اِ جنیٗ خ٠ا نیػ رٜك ي٧وش
َ
ٚل ہَ معیلر ّ ی٠ي ّ یّ رِ ىجھ

3388

لَ
٣ی ٗ ِ٧ظرت شؿیمن کَ اع م میك
َ
ّ ی٠ي ٓ٣وش ه٣م سَ ٔسّ رِ ىجھ
٣ی ِ٧اُ٠اعٌ ٚلش لّ مُّـ ٚله
َ
ٔس ه ُّ٣ہَ ؽرػ ظ یّ رِ ىجھ
ٚل ہَ م ؼہر

ٓ٥ران

خّہَ ٚل

َ
٣ی ُ٧ق٠شت لّ خللي رکھّ رِ ىجھ
گ
٣ی٧ا لـق ہَ ق٠سٌ ٟھلله سَ ٟھرا
َ
ه ٣کَ ارسّن میلِ کھً رِ ىجھ
ه ًُ٣اوش ْحػ میك ٝن آ٠ُ ٍ٠ا
َ
رل کٍ ُّت دمحم و یّ رِ ىجھ

3383

ؽرػ کٍ مّي  َ١روٚله زع٧ت میك
َ
آشضو رل کٍ ع ق٠ي وسّ رِ ىجھ
ْچش رِ ٣ی ُ٧شظه ٙسَ اوش شب سَ
َ
اِ جنیٗ خ٠ا ْچؾما رِ ىجھ
٣ی٘ ُ٧غه ٙلّ مّه ٣ہله ضُّري کٍ
َ
٣یْ ِ٧حر ه٣م سَ ف طّ رِ ىجھ
ٔو

دمحم

ٓ٣ہّن

رٜك

جیسّ

لَ
ج
ى
َ
کل ٍ٠اع م میك زھلُ ١کَ َ رِ ھ
ؽرػ ہَ ٣ی ِ٧ػ ی ٠یمّ ٍ٠کٍ

لَ
ج
ى
َ
روٚله اع م میك ُّش لگّ رِ ھ
*****

3383

می ِ٧مللٍ ٝن واشوه ہ٩اشو میك خّه

می ِ٧مللٍ ٝن واشوه ہ٩اشو میك خّه

اوش ّ یّشوه میك م٠د و ّ یّء کَ ؾياں

َ ؿت سَ ملٍ
ٝن وي مللٍ ہَ رسک

ہمکل ُّشُ ٘عّلٍ سَ مّت خ یّه

َ
َ لنن
کٍ رسک

َ ہَ کلن و ٌکّه
طؼ  ّ َ١ی٠ا کنن

لَ
ٝن ٚل ؼرلّت ہَ اع م
وب
ّ
ف
ل
َ دمحم
ؽرع ٓ٣

ہَ ُ ّ

وبفلَّ

ّ
ہَ طیٗ امّم ال٥مّه

ٝن الہٌ م قّم کٍ ہ ٧رن میك

ہَ ٢تٌ وصع اوش ٓ٣الٍ مّه

هٗ عللم میك اوش ہَىحّغ ٙمیك

ٝن ٚل قّشظ مپی ٧ہَ اوش و ی٠اه
ہُ
رُکي ا ـ البصّٓ ٣ہَ ـی٧اه

مّي رٜك سوال ه قّش علٍ کٍ ہَ

سی٥ٓ ٧راه ہَ اوش ٔو يرراه

لّ

٣ی٧ا مبصلغ ہَ اوش ٣ی٣ٓ ُ٧ہّه

٣ی٧ا

ہَ

م ؼہر

كمّلٍ

نگبنن دمحم

خًلٍ

خّٛف

کل

می ِ٧مللٍ دمحم کٍ ٗ ظرت سَ

مّشِ عّلف میك ٟھ یً ہَ امق و امّه

إکّ

َ
ع
اُؾ ار ٍ٠عًم ہَ رش لمّه

ػ ی٠

خّکٍ یمٍّ٠

ہَ

*****
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می ِ٧مللٍ کٍ مّن ٓ٣الٍ لگٍ
ُ
اُکٍ ق٠ش رعّٚل میك عّلٍ لگٍ
می ِ٧مللٍ کٍ مّن ٓ٣الٍ لگٍ
ٔو کٍ سهٚ ٣ل اہلل کٍ سه ٣ہَ

ّ
ل
سوف ل٢ت میك ٕہ ٠سَ خّلٍ گٍ

خىتخٗ ٚلش اوٓٝ ٣ن ٓ٣ہّن رٜك

ہَ دحّب کٍ ُّشُؾ خّلٍ لگٍ

٣ی ِ٧كم ٠و ّ یّ سَ اِ خىیلب ٔس

رنکھٌ مّشُ ضمیك ٚل ٝن خّلٍ لگٍ

عّلمیق اوٓ٣ ٣ی ِ٧ارسّن کٍ

٘غمیله کٍ اِ مّي ٚلالٍ لگٍ

ُ
بز ظ یّ خُّ ٠اىؼ ہ٠ا لّ ہَ ٚل

ُ
ل
رس سَ سی ٧کٍ هٗ ٝن اخّلٍ گٍ

ُ
طیٗ الـع ٧جیسٌ اِ ٓ٣ہّن رٜك

٣ی ُ٧مُّّت اوش هٗ معّلٍ لگٍ

مؤوبیق کٍ خّطر ٝن ٔو کٍ رعّ

لگٍ

شات رن ٓ٥ر شب

ن َتنایل

ٌکـ ٕہّ ٍ٠ہًلٍ

لگٍ

می ِ٧آقّ ٝن ٓ٣ہّن رٜق دمحم

کٍ

٣ی ٗ ُ٧ظرت شؿیمن یمّ ٍ٠عً

َ کیو یّ والٍ لگٍ
م کَ وا َ ط

*****
*****

ُ
َ خّرم کٍ
می ِ٧مللٍ کٍ م٠ح ٙہل ضُّه ہل ا ُک
ُ
َ خّرم کٍ
می ِ٧مللٍ کٍ م٠ح ٙہل ضُّه ہل ا ُک
ُ
َ عّلف کٍ
ٝن ٔسیِ ٙنتٌ ہَ طؼ سَ عًم اوش ا ُک
3388

ٚل وغن اہلل ضقتف ٙمیك ق یّهُ ٙؾ ٚل ہَ ُّقٍ
٣ی ِ٧رم سَ ٞہّ ہَ رٜق کَ اظ َ٘ؾر ُّْف کٍ
ٚل ہَ اق ـی ٧طل ـی٧ات سَ ٟھرٚلش شہتٌ ہَ
ٗ ظر آ ٍ٠ہَ ْجي میك ـی ٧طل خّشُ ٟھٌ ہّْف کٍ
ؽمّشت اضيٚ ٧ل

ٚل ّ یّرُ طلب اٚلش کٍ

ٟ
ػہّه میك ضُ٠ي ه ٣رُ طل ٔسّ ٍ٠ھٌ وي خّکف کٍ

3533

َ طیٗ ٕہیسّي سَ
ٝن مـ گتٌ ُّح راشُ حٗ ْجھ
ُ
َ خّٛف کٍ
ٚل مّلؾ ہَ ُمہر لّ وي امّمٌ ا ُک
َ ہل خّىه ٚل ٘غه ٙہَ
می ِ٧مللٍ ق٠ا میك ْجھن
َ اظ روش خّٛف کٍ
ٚل عّّٔ ہَ ہمّشِ وا َ ط

شّمل اہلل کَ ر ل میك مکله ہَ ٣ی ُ٧ھستٌ سَ
ٟ
سی ٧میك ٣یً ُ٧ص ی ٠ہَ طل ًص ی ٠ھٌ وي آرم کٍ

ٕہیسّي ٚل ہ٠اٚل میك ٚل ّمشح ہَ رعّٚل میك
ٚل واشج نیػ رٜك سَ طل شُّهٟ ٙھٌ وي خّٛف کٍ

َ
ملنمّه سَ ٓ٤ھُّّ ْجھکل مّہٌ میك ات ّهَ١ ٙ
ُ
٣ی ُ٧مّہٌ ہَ ٓ٣ہّن الہ ُ٠مّٚل علالف کٍ
3533

ٚل ہٌ ؿیمن خ٠ا کَ ٚلش لّ ہَ اِ می ِ٧آقّ
نک
َ
ّ
ھ
ْحّلٍ ٣ی ِ٧اُ٠ش ر بیك ہیك شب شاظف کٍ

ٚل

 ٢یٙ

اہلل

ُ
ہَ ٣ی٧ا یمیق شکق اّمر ہَ

ی ُ
ْحّ٣ ٍ٠ی ِ٧ہّٟھمه ہیك میق

اہلل

کَ َٛف کٍ

ٚل ہٌ م طلٗ ؤَّ کٍ ضکلً و صلم ظہّشً کٍ
صللً د ٜکٍ ػہّر امًم کَ مّٚل رعّٛف کٍ

3533

َ ملْف ُ٠لتٌ ہیك
ٚل طؼ لّ ٓ٣ح ہَ خّشو رس
ٚل ہٌ ُلْ ہَ ٚل ہٌ معتٌ ػ یّرت کَ ملاْف کٍ
م
ہ
ٚل وسبلشُ ہَ ؿی ٙکٍ کتٌ ہَ ٝن رعلت میك
٣ی ُ٧طلنبل سَ ہیك طلنبل ٝن رعلت کَ يراْف کٍ
ُ
ُ
ّ
ضخـ ير ْ ٟضہًُ ً٧سیًْ ُ٧س اوش ُف طّشر اوش
يير مّٚل گگق ہَ آّبیك ٣ی ِ٧معّلف کٍ

ى ُ
ٚل جملر ال ّسی ٧ہَ

ٚل ىحّٓق لّ ذّ٥بن ہَ

ٚل َعنی ٙہَ ہمّشِ رشو یّه ق٠سٌ ٌکّشم کٍ

3530

ُھ یّلؾ لّ امّشً ہَ ؤَّ میك ٣ی ُ٧خّّْ

ٚل ہٌ ٞہخ ٙہَ رّ یّ میك ہ٠أّ کَ معّضف کٍ
رسیق اٜق علٍ لّ ٚل ہَ راعٌ اوش و یّرُ ہَ
٣ی ِ٧آ ٔؾمه و یّ َ١ہَ ُ٠ا ہمکل ہٌ مّٛف کٍ
٣ی ُ٧م٠ح ٙکَ مل ٍ٠طل ٣ی٧وِ ا٢تٌ ٗعمل میك
ٝن ٔسنت ٞہَ وطتًو میك مک ٣ه َ١٣کل ُّطف کٍ
َ اوش ٝن ضُّه ٓ٤ھتٌ شہَ م٠حٙ
قلف م٠ح ٙلکھ
٣ی ُ٧م٠ح ٙشکھّ ٍ٠ہیك م یّ٤یك هٗ الّشم کٍ

3533

َ نیػ الہ٣ ُُّّ ُ٠ی ِ٧اِ قّف و شاقٔ میك
ْجھ
٣ی ُ٧حٗ سَ متٌ هٗ آقبیك ہف سَ ْمّٛف کٍ
ٓ٤ھَ ٚل لخق سَ قرآن شّمل

اہلل

طلع ہلِ

َ رولٔ عًمل کل وي ؿی ٙکَ معّٛف کٍ
مل
خىی٣ ٙیَ ُ٧ضم ہَ وي ٞہتحّوُگٍ ؿی ٙمیك
عًمل کل طلٗ ہَ رل سَ ؿی ٙکَ للاضم کٍ

َ شاي خ٠ا میك سات ہٌ ٣ی ُ٧ق٠ا ه ٣رُ
ُ٢ن
َ کلٟ ٍ٠ھٌ رْمق کٍ ٝن َٛف کٍ
ٞہیك ٓ٣واي ْجھ

3538

ٟ
ج
َ کل ٍ٠ھٌ ہل
ٚل ہٌ راعٌ خ٠ا لّ ہَ ّمُ ْ ھس
ُ
ّ
م
ُ
ط
وي رْمق ُم٠عٌ لعلن نی ٙا کٍ طّلف کٍ
ػ
ْ
ِ
خ
َ نیل وي ر مق مّٟي
٣ی٧ا رْمق ہیف میك ل
َ فنیٝ ٙن رّ یّ میك لغنیل کَ م طّلف کٍ
من
وي مؤمق ہَ ل ِ٤رْمق سَ ٣ی ِ٧ا٢تٌ ہه ٙسَ
شہَ مّلف ه ِ٣رل سَ خىی٣ ٙی ِ٧مّلف کٍ
٣ی ُ٧ہمکل ؽرػ ہَ رٜق میك رّ یّ میك عقتٌ میك
ہمیك م یّ ؽرػ ہل کل ٍ٠خلتًو کٍ ُّ لّطف کٍ

3533

ٟ
٣ی٧ا ُّم ہٌ ک قّّٔ ہَ طل رْمق َکي آوِ ھٌ
ٟ
ٞہیك ہمکل غ٧وشت گ ٣کل ٍ٠ھٌ نیػ صّشم کٍ

شعّّٔ اوش ض قّظ ٙہف ه ِ٣اِ عہ ٠کَ مّلؾ
٣ی ِ٧نی یّف کٍ ي٧طیك طل ہَ وي عہَ ٠ضم کٍ

٣ی ِ٧خّطر

ُمکیّ٧

میك ًسّت ٞاوش دمحم میك

َ آُّ ہَ خ٠ا سَ ٚلشِ عّلف کٍ
ٚل شظه ّ ٙیک

ٚل عّقر میك ہله ًسبغفر ش طّى سَ گ یّہل سَ
ہَ ْجھکل َح ىچط ٧میك ٝن ار ٍ٠اُؾ ُّرم کٍ

3533

َ میك ٝن کہو ُُّّ
می ِ٧رل میك ص قّ ہَ وشٝن کیس
ِ قّغ ٙه ُّ٣ىچط ٧میك ٣ی ِ٧گھر کَ مًضم کٍ
ٚل ًضح ، ٠میك ہله خّرم ہیك ي٧ـ ىجھکل ٝن خ٠ه ٙلّ

ّ
ہَ ًضح ٠ہٌ سَ ؽزت شب کل ًضح ٠کَ ٝن خّرم کٍ

٣ی٧ا و یًر ہَ اق ػ ی ٠اکی ٧طؼ کٍ رعلت میك
و یّشق کہتٌ ہَ مللٍ خىی ٙآح شايف کٍ
ٞہٌ و یًر کٍ َکھمه
ُ
طلسٌ ملتٌ شہَ اُکٍ خ٠ا سَ ہمکل راٛف کٍ

ہ٩اشو ػ ی ٠آ ٍ٠شي

3535

ٝن رن اق ٓ٣لّت لّ ہَ ملْف ٣ی ِ٧رامق سَ
طلٗ ہَ ہف عًمل کل ہٌ شظه ٙکَ ؽمّٛف کٍ
 ٙقّ ٣ی ُ٧هِ٣

اہلل

٘عّلٍ طمل ٣ی ِ٧ہّٟي

َ ه٣سٌ وي قّٛف کٍ
َ مؾرب سَ مہ ُ٠اوش ىچ
او ٟھ
شہَ آُّر ٚل مللٍ شہَ رلسّر ہ ٧مؤمق
٣ی ِ٧ص٠قَ ػ یّّٔ ُّقٍ شي ـی ُ ٧اَُّم کٍ
عًمٌ میك شہَ ُّقر ٣ی٥ٓ ِ٧رُؾ اِ آقّ
ُ
م
اسَ لتٌ شہَ رولٔ ٣ی ِ٧رش سَ يراظف کٍ
*****

3538

ٌْيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےج ْ ْ ْ ْ ْ ْْرسداْرِ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبياْ ْ ْ ْ ْ ْْان
ْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاایْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ
رریْ ْْاىوری ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْْرساكْ ِر ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْکربْْیأ ْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ
َلوْ ِد ْ ْ ْ ْ ْْربْ ْ ْ ْ ْْجًاىل ْ ْ ْ ْ ْ ٌْْعجو ِد ْ ْ ْ ْ ْ ْْاجليأ ْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ
ھبصْْپورْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْرويش ْ ْ ْيس ْ ْ ْ ْْھياؤْ ْ ْ ْْاكىياْ ْ ْ ْ ْْانْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

ظاےت ْ ْ ْگگَْ ٌْْاْ ْْاےجْ ْ ْْاٌالک ْ ْْروشْ ْ ْ ْْھتيا ْ ْْےھچْ

ليبْ ْ ْْاٌاـْ ْ ْ ْدىربْ ْ ْ ْ ْْلْٕ ْ ْ ْانْ ْ ْْروشْ ْ ْْھتياْ ْ ْ ْ ْْےھچْ
زھصاء ْك ٌْْصجقی ْْھبي ْْجْةْ ٌْْاْ ْْروش ْ ْْھتياْ ْ ْ ْ ْْےھچْ

بيوےْ ْ ْ ِْْواظاْ ْ ْ ْ ْْػربْ ْ ْ ْْػبری ْ ْ ْْروشْ ْ ْ ْْھتياْ ْ ْ ْْےھچْ
ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

ادـ ْ ْےنْ ْ ِْْوحْ ْ ْ ْےنْ ْ ٌْْوىس ْ ْْييىس ْ ّْْبيو ْ ْْظالگْ

ربْ ْ ْانْ ْْرييو ْْھبي ْ ْےنْ ْ ْْخق ْ ْ ْانْ ْ ْْرظوىو ْ ْْظالگْ

روش ْ ْْھتيئ ْ ْْرھياْ ْ ْےھچ ْ ْْاےجْ ْ ٌْْعخودينیْ ْْظالگْ
روشْ ْْھتيئ ْ ْگيا ْ ْْاٌاٌوْ ْ ْھج ْ ٌْْعخلص ْ ْ ْےھچ ْ ْْظالگْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

3533

ْ
اےجْ ُْْيب ْ ْانْ ْْھگص ٌْْاْ ْ ْْاکْ ْْاک ْ ْْاٌاـْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْْروشْ

اکْاکْكيلْےھچْروشْروشْاکْاکْمهبوْےھچْروشْ

ھگصْانْدھينْےھچْروشْروشْھگصْانْْغالـ ْےھچْْروشْ
ظالگْْرسـ ْےھچْْروشْْروشْْيايلٌْْلاـ ْےھچْْروشْ
ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأ ْ ْ ْ ْ ْ ْانْ

ظرت ْ ْانْ ْْظب ْ ْْدياجوْ ْْروشْ ْْھتيئ ْْرھياْ ْ ْےھچ ْ ْْاےجْ

ظيفْاىہسیْ ْمهبرا ْ ْروشْ ْْھتيئْ ْْرھيا ْ ْےھچ ْ ْْاےجْ
اْ ْْختت ْ ْانْ ْْدھينْ ْْھبيْْروش ْْھتيئْْرھيا ْ ْےھچْ ْْاےجْ

کہوا ْ ْْرسپاالْ ٌْْکھصا ْ ْْروشْ ْْھتيئ ْْرھيا ْ ْ ْےھچ ْ ْْاْےجْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

اھين ْ ْْرويش ْْجوْ ْ ْْگوایْ ْ ْْجْة ْ ْ ْين ْ ْْرسػين ْ ْ ْ ْْےھچْ

ظرت ْ ْ ْين ْ ْ ْْرات ٌْْا ْ ْ ْ ْھي ْ ْْليب ْ ْ ْينْ ْ ْْرسػينْ ْْےھچْ
بصھاف ْ ْ ْديَ ْ ْ ْيس ْ ْ ْْا ْ ْ ْْديوة ْ ْ ْ ْينْ ْ ْْرسػينْ ْ ْْےھچْ
ِ

ٌوالْ} ْ ٌْْاراْ ْ ْ ْْدؿْ ْ ْين ْ ْْاُھكوں ْ ْ ْينْ ْ ْْرسػين ْ ْْےھچْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ
ْ
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ْ
اےجْ ْ ْ ْْرويش ْ ْ ْ ْينْ ْ ْْجميطْ ْ ْ ْْھصْاگـ ْ ْ ٌْْا ْ ْْرچاينْ

اپْاْ ْ ُْْيب ْ ْينْ ٌْْسخة ْ ْ ْْھگصْ ْ ْْھگصْ ْ ٌْْاْ ْ ْْاجْ ْ ْْپڑھاينْ
ٌيھتيْ ْ ُْْيب ْ ْ ْينْ ْ ْْكاجوْ ْ ٌْْوىلْ ْ ْ ْيس ْ ْ ْ ْْاجْ ْ ْْظْاينْ
ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْ ْْظْاينْ ْ ْ ْ ْ ْْخکٍة ْ ْ ْ ْ ْْاےنْ ْ ْ ْ ًٌْْاينْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

الکھو ْ ْْظالـ ْ ْان ْ ْ ْْاج ْ ْ ْْھسیةْ ْ ْ ُْْيب ْ ْ ْ ْےن ْ ْْپہوُےچْ

ؾيواتْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْْرضاُةْ ْ ْ ْْاپْاْ ْ ْ ْ ُْْيب ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْ ْْپہوُےچْ
اھْاْ ْ ْْدياةْ ْ ْْظب ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْا ِؿْ ْ ْ ُْْيبْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْپہوُےچْ
ْبيت ْ ْ ْ ُْْيب ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْ ْْپہوُےچْ
ھسایؤْ ْ ْ ْ ْْثہْيةْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ِ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْكظيية ْ ْ ْيسْ ْ ْْا ْ ْ ْْدياءْ ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ٌْْاريْ

ھتاجوْ ْ ْ ْ ْْبلاء ْ ْ ْ ْ ْْاے ْ ْ ْ ْْاكاْ ْ ْْلول ْ ْ ْْھگينْ ْ ْ ْْمتاريْ
ابيق ْ ْ ْ ْْرےه ْ ْ ْ ْْمتاريْ ْ ْ ْْػاھيْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْاتجْ ْ ْْداريْ

لٕ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْْانـ ْان ْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْروبْ ْ ْ ْْمتںیْ ْ ْ ْْكدھاريْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ
ْ
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ْبصھاف ْْديں ْ ْ ْ ْ ٌْْْاكےْ
اكا ْ ْ ْ ْ ْ ْْھضارس ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْْيالدْ ْ ْ ْ ْ
ِ
ا ِؿ ْ ُْْيب ْ ْان ْ ْْظورجْ ْ ْ ٌْْغصب ْ ْ ْيسْ ْ ْْربْ ْ ْْاكاگكےْ
ليبْ ْ ْ ْْزٌاں ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْچہصاْ ْ ْ ْےنمهْ ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْْػْٕ ْ ْْبخاكےْ

اھْاْ ْ ْ ْْهہور ْ ْ ْيس ْ ْ ْْاْ ْ ْ ْ ْ ِْريلة ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْْجمگاگكےْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

ھاھتوْ ٌْْا ْ ٌْْصجقیْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْْکوسص ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْْھچو ْ ْ ْ ْ ْْپياالْ
جاٌو ْ ْ ْ ْ ْْپالكے ْ ْ ْ ْےنمتْ ْ ْ ْْحصةْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْرب ْ ْ ْ ْ ْْجًاىلْ

فخح ْ ْ ْ ٌْْبنیْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْْدے ْ ْ ْْھص ْ ْ ْْدف ْ ْْرساْ ْ ْْدكػاالْ
يَ ْ ْ ْْرسا ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْْبکرتْ ْ ْ ْ ْْاكاْ ْ ْ ْْمتںیْ ْ ْ ْےن ْ ْ ْْھباالْ
ِد ِ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

اےجْ ْ ْْغالٌوںْ ْْظاےھتْ ْابكص ْ ْجعب ْ ْ ْےھچْ ْ ْْروش ْ ْْحصْ

مچکو ْ ْ ْْرويش ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْاترسْ ْ ْْھيوْ ْ ْ ْْگوای ْ ْ ْْکھ ْ ْْازھصْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْين ْ ْْروْيشْ ْ ْ ٌْْا ْ ْ ْ ْْاترسْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْْخنْ ْْاكفصْ
دُيا ْ ْ ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْ ْ ْْارصة ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْ ْْاْ ْ ْْػأْ ْ ْ ْْاترا ْ ْ ْْرسسرْ

ٌيالد ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاای ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاےجْ ْ ْ ْ ْ ْ ْسزدارِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاّبيأْ ْ ْ ْ ْ ْْانْ

*****
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ٌيالدْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ِْْغٍْٕ ْ ْ ْ ْظْاای ْ ْ ْ ْنصسں
ےن ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْپاكرا ْ ْ ْ ْ ْنصسںْ

ٌيالدْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ِْْغٍْٕ ْ ْ ْ ْظْاای ْ ْ ْ ْنصسںْ ْ

ےنْ ْْػهص ْ ْ ْانْ ْْجسسْٔ ْ ْ ْجباای ْ ْ ْ ْنصسںْ

اْ ْ ْ ْظًادة ْ ْ ْ ْان ْ ْ ٌْويتْ ْ ْ ْىْٹاایْ ْ ْ ْ ْنصسں ْ

ایدْ ْ ْاْ ْ ِْورْ ْ ْينْ ْدؿ ٌْْاْ ْ ْْالای ْ ْنصسںْ

ا ْ ْدمحمْ ْ ْانْ ْچہصْٔ ْےن ْ ْدیھكا ْ ْ ْنصسںْ
ْ

ظ ِػصْ ْ ْلْْٕ ْ ْےھچْ ْ ْهاٖص ْ ْ ْاْ ْ ٌْيالد ْ ٌْْاْ

همسمْ ْ ِْوْ ْ ْْهظورْ ْ ْْجوْ ْ ٌْْيالدْ ٌْْاْ ْ

ےھچ ْ ْ ًٌْضْ ْ ْ ْْين ْ ْ ْایدْ ْ ْ ْاْ ْ ٌْيالدْ ْ ٌْاْ

خامك ْ ْ ْينْ ْ ْےھچ ْ ْ ْاید ْ ْ ْاْ ْ ْ ٌْيالد ْ ْ ٌْاْ ْ

ا ٌْرسةْين ْروػبو ْےھچ ْظبٌْا ِْْيياںْ

ِْاثين ْےھچْ ْا ْرويشْھكْھنْ ْھتايئْ ْامگںْ
ْ

ٌسحْ ٌْاْ ْگْْگْاےئْ ْلصب ٌْا ْھي ْظبْ

ٖص ْ ْچصُسْٔ ْپصُسٔ ْ ِْو ْ ِْغٍٕ ِءْ ْخْبْ ْ

ٖصْ ْ ْجَ ْ ْك ْ ْبرش ْان ْ ْاْپ ْْھچو ْ ْ ْربْ

ھپوْےنْھپولٌْا ْاْپينْروػبوْےھچ ْ ْىبْ

ےھچْ ْ ْ ْنخْو ْ ْ ْ ْهساِو ْ ْ ْ ْرسپاىوْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْ ْدفْ
ٌسحْپڑٖيتْرٖوںٌْںیْنےهْےھچْاٌَْْ
ْ
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رجهوْ ْ ْابيقْ ْ ْاے ْ ٌْوىلْ ْ ْ ْدمحمْ ْ ْظساْ ْ

ایْدمحمْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْٖلريْ ْ ْ ْ ْ ْپياري ْ ْ ْ ْ ُْساءْ

كسٌو ْْيسْ ْھنْ ْنص ْ ْجوْ ْ ْےنمهْ ْ ْجساْ ْ

مهںیْ ْ ْظالگْ ْمتاراْ ْ ْاكپص ْ ْےھچْ ْ ْفساءْ

اتْ ْ ْ ْابسْ ْ ْ ٌْاراْ ْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْ ْدمحم ْ ْ ْرےهْ

ٌارس ْ ْدؿْ ْبطْ ٌْبارؾ ْ ٌْبارؾ ْنےهْ
ْ

ا ْ ْحمبْةْ ْان ْ ْ ْدیوا ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ِْْورِ ْ ْْرويشْ ْ
رّگْ ْبصُيگ ْےھچْ ْدُيا ٌْا ِْورِْرويشْ ْ

اْ ْٖسایة ْ ْان ْ ْظورجْ ٌْاْ ِْورِْرويشْ
ٌصمي ْ ْانْ ْ ْا ْ ْدؿْ ٌْاْ ْےھچ ْ ِْورِْْرويشْ

لْْٕ ْ ْپصْ ْ ْْؾيواتْ ْ ْانْ ْ ْ ْْمچهے ْ ْ ْ ْ ِْنصنْ

اْؿْپصْھجْےنْجسسْٔنصےْ ِْاِطْكْجَ
٭٭٭٭٭
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ٌْںیْْبصھافْديںْپصْھچوںْؾسےقْےنْْكاريْ
ْ

ٌںیْْبصھافْديںْپصْھچوںْؾسےقْےنْْكاريْ
ھج ْ ْػٕ ْ ْھي ْ ْظْواريْ ْاْ ْ ديوة ْ ينْ ْكاڑيْ
ْ

دمحمْ ْ ْےھچ ْ ْدايع ْ ْےنْ ْ ْ ْ ِْاھينْ ْ ْ لصؼ ْ ْےھچْ

ِاٌاـ ْ ْ ْ ْ ِو ْ ْ ْ ْ ِاىھاـْ ْ ْ ےن ْ ْ ْفْيـْ ْ ْ ْ جاريْ
ْ

دمحمْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ انئب ْ ْ ْ ْبيهھْ ْ ْےھچ ْ ْؾاخبْ
ھيْ ْ ْىْهَْ ْ ْجعبْ ْ ْاھين ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ِاُهعاريْ
ْ

ھچو ْ ْ ْاْپ ْ ْ ْاے ْ ٌْوىلْ ْ ْادرى ْ ْ ْےن ْ ْ ْايملْ
ےھچ ْجاھو ْكْٔھجْنصےْديوىْ ٌْںیْداريْ
ْ

جعبْ ْ ْػٕ ْ ْينْ ْ ْ دیهھيْ ْ ْ ْ ِاٌاـ ْ ْاىضٌْاں ْ ْ پصْ

ػاف ْ ْ ْ ْ ْجفادم ْ ْ ْ ْاےنْ ْ ْ ْ جاں ْ ْ ْ ْ ْ ُْػشاريْ
ِْ
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ْ

كایجْ ْ ْيس ْ ْ ْاْيپ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْ ِْػٕ ْ ْ ْ ْھيْ ْ ْْهطارتْ

هكاںْ ْ ِْػٕ ْ ْينْ ْ ْممهَ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْػْهصْ ْ ْْگشاريْ
ْ

دمحمْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْػاف ْ ْ ْ ٌا ْ ْ ْ ْ یهخاْ ْ ْ ٌگص ْ ْ ْ ےھچْ
الھكو ْ ْ ْ ْ ْ ْنصسًك ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْاھْاْ ْ ْ ْ ْ خواريْ
ْ

دمحم ْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ْ ْاٌْسْ ْ ْ ْ ْيس ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْافصْیلية ْ ْ ْ ٌْاْ
ًْ ْےن ْ ْالكريْ
ےھچ ْ ْ ْدمشَْ ْ ْانْ ْ ْىصزے ْ ْ ُمي ِ
ْ

دمحم ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْاُسر ْ ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ْ ْخيسري ْ ْ ْ ْكوْةْ
ھي ْ ٌْارےْ ْےھچ ْ ْدمشَْ ْےنْ ْ پهڑي ْ چپھاڑيْ
ْ

ظسا ْ ْ رجهو ْ ْ ْ ْابيقْ ْ ْ ْظالٌة ْ ْ ْ ْاے ْ ْ ٌْوىلْ
ھضارس ْ ْ ْكرسْ ْ ْامي ْ ْ ْ دياءْ ْ ْ ْ ےھچْ ْ ٌْٖلريْ
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اْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْكائس ْ ْجوھص ْ ْےھچْ ْ ْ ظيوؾ ْ ْ ْمتارسْ
ےھچ ْ ْ ْاےنه ْ ْاكاٌص ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ بط ْ ْ ْ ْ ْاّخواريْ
ْ

دمحم ْ ْ ْ ْ ُْيب ْ ْپص ْ ْےنْ ْ ْ ْ يرتة ْ ْ ْپصْ ْ ْ ْ اھينْ
ؾيْوةْ ْ ْ كْ ْ ْظالـْ ْ ْ جو ْ ْ ْپڑٖےجْ ْ ْاےْ ْ ْابريْ
٭٭٭٭٭
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ٌْںیْ ْ ْ ْ ْےنمتْ ْ ْ ْ ْ ْْحمبة ْ ْ ْ ْ ْْنصجوْ ْ ْ ْْرھيطْ
ْ
ٌںیْ ْ ْ ْ ْےنمت ْ ْ ْ ْ ْ ْحمبةْ ْ ْ ْ ْ ْنصجو ْ ْ ْ ْرھيطْ
متاريْ ْ ْ ْ ْحمبةْ ْ ْ ْ ْاكْپصْ ْ ْ ْ ْ ٌْںیْ ْ ْ ٌْصیطْ
ْ
ٌْےْ ْ ْ ْابكايج ْ ْ ْھي ْ ْ ْظھكایو ْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْثمیْ
متاريْ ْ ٌْںیْ ْ ْ ْرسٌة ْ ْ ْ ْنصجو ْ ْ ْرھيطْ
ْ
متاريْ ْ ْدياؤ ْ ْ ْيس ْ ْ ْ ْاےْ ْ ْ ْ ٌْاراْ ْ ْ ٌْوىلْ
رسا ْ ْينْ ْيبادةْ ْ ٌْاْ ْ ْبيھٹيط ْ ْاكھٹيطْ
ْ
متاري ْ ْ ْ ْْحمبة ْ ْ ْ ْ ْ ْيس ْ ْ ْْا ِؿ ْ ْ ْ ُْْيبْ ْ ْْےنْ
دياجوْ ْےن ْْجيئْ ٌْںی ْْكسسٌْْاٌْييطْ
ْ
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متاريْ ْ ْْكالء ْ ْيس ٌْْںیْ ْ ْْابكايج ْ ْْلاھصْ
انْْجْةْ ْ ٌْا ْ ْجيئ ْ ٌْںی ْ ْكسـ ْ ْپص ْگصْیطْ
ْ
ےھچْ ْ ْ ْ ٌْويتْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْ ْ ٌْاال ْ ْ ْْدياجوْ ْ ْان ْْانـْ
ھيْ ْ ْانٌو ْ ْ ْين ْ ٌْاال ْ ٌْںیْ ْھصْْدـْجپيطْ
ْ
متںی ٌْاراْھادم ْھچو ٌْصػسْھچوْھتْيسْ
رصاطْ ْ ْ ْ ْظْوي ْ ْ ْ ْ ْپصْ ْ ْ ْ ْبصابص ْ ْ ْ ْچييطْ
ْ
متاراْ ْ ْ ْحمب ْ ْ ْظاےھت ْ ْ ْ ْراھكيطْ ْ ْؾالحْ
متاراْ ْ ْيسك ْ ْيس ْ ٌْںی ْ ْھص ْ ْ ْدـْ ْ ْىْصْیطْ
ْ
ُھتي ْ ْريسْ ْين ْایْ ْجضاءْ ْين ْغصضْبطْ
متاريْ ْ ْكالء ْ ْانْ ْ ٌْںی ْ ْ ْداُػٕ ْ ْ ْچوگيطْ
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ًُمی ْ ْ ْ ْ ْْمتاريْ ْ ْ ْ ْ ْْحمبةْ ْ ْ ْ ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْاميْ
كياٌةْ ْ ْان ْ ْ ْدفْ ْ ْ ٌْںی ْ ْ ْ ْجواب ْ ْْهكيطْ
ْ
جو ْ ْ ْچاھوْ ْ ْنصس ْ ْ ْ ِاؾ ْ ِْوصْْىمفْينْجوْ

متاريْ ْ ِْوصْ ْ ْيسْ ْ ٌْںی ْ ْ ْظوِو ْ ْ ْبْيطْ
ْ
جو ْ ْْا ْ ْ ْْانؾْ ْ ْ ْ ْپصْ ْ ْ ْ ٌْارس ْ ْ ْ ْ ْحيوار ْ ْ ْ ْ ْجوْ
ٌںیْ ْ ْ ْ ْےنمت ْ ْ ْ ْ ْحمبةْ ْ ْ ْ ْ ْزایدة ْ ْ ْ ْ ْ ْنصیطْ
ْ
ٌيواؤْ ْ ْ ْجْةْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْھكاكا ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْھتْ ْ ْيسْ
متاريْ ْ ْ ْرزاْ ْ ْ ْ ْيسْ ْ ْ ْنػخابو ْ ْ ْ ْ ْپصٖيطْ
ْ
دياءْ ْ ْدجيوْ ٌْْوىلْ ْدياءْ ْيسْ ٌْںی ْدؿ ْانْ
پياال ْ ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْارالص ْ ْ ْ ْ ْزایدةْ ْ ْ ْھبصیطْ
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متاراْ ْ ْ ْ ْ ْْػهصْ ْ ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْ ْْھٍيؼةْ ْ ْْھٍيؼةْ
ٌںی ْ ْدؿْ ْين ْ ْكمل ْ ْيس ْ ْكؿائس ْ ْىھكيطْ
ْ

اے ْ ْ ْكج ِْٕ ْ ْ ْابيق ْ ْ ْ ْظساْ ْ ْ ْ ْرھجو ْ ْ ْ ْابيقْ

رسا ْ ْپاےس ْ ْ ْىيئ ْ ْاْ ْ ْدياء ْ ٌْںیْ ْجئيطْ
ْ

ا ْ ْ ْابكص ْ ْ ْغالـْ ْ ْےن ْ ْنيه ْْدكْ ْاےْ ٌْوىلْ
ٌںی ْ ْ ْاتريْ ْ ْػفايةْ ِْو ْ ْفاٌَْ ْھتئيطْ
ْ

نيهْ ْ ْدكْ ْ ْاےْ ْ ٌْوىل ْ ْجہمن ْ ْيس ْ ٌْںیْ
ےنتْ ْ ْ ْ ْ ْاے ْ ْ ْ ْ ْ ْغالـْ ْ ْ ْ ْ ْچباكيْ ْ ْ ْىئيطْ
ْ

نيهْ ْ ْ ْ ْ ْدكْ ْ ْ ْ ْخرش ْ ْ ٌْْاْ ْ ْ ْْغالـ ْ ْ ْ ْْےنتْ
ٌںی ْ ْ ْجرشیفْ ْ ْجْةْ ْ ْين ْ ْشخيشْدئيطْ
*****ْ
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میك ٚل ٢تجیق لّ عًم ہله
میك ٚل ٢تجیق لّ عًم ہله

میك ٚل ٢تجیق لّ عًم ہله

میك ٓ٣ہّن رٜك لّ عًم ہله

میك ٚل نیػ رٜك لّ عًم ہله

َ ؾؾؽ ہَ ٚل ٢تٌ سَ ہَ
ىجھ

َ ؾؾؽ ہَ ٚل علٍ سَ ہَ
ىجھ

َ ؾؾؽ ضوح وضٌ سَ ہَ
ىجھ

َ ؾؾؽ نبط ٢تٌ سَ ہَ
ىجھ

اِ ولٍ طؼ ُّّْ امّم

َ می٧ا مًم
می ِ٧آقّ ْجھن

هٗ و شوض ٔس ہَ ٝن ہٌ لًم

٣ی ِ٧ہّٟي میك ہَ می٧ا ضمّم

میك ق٠ا ہله ٣ی٧ا ٝن م یّ ّ یّه

٣ی٧ا طلر ہ ٧ستٌ ٝن ہَ ػ یّه

ٝن ػہّه میك ٣ی ِ٧نیٗ امّه

ٚل ملؾ ہمّشِ ہٌ رشو یّه

َ ْحّت
ُّرسیق کہو کَ مل

ُّ رسیق میك ہَ ؼخٗ ْحّت

اوش آۓ ہف کل اگ ٣ممّت

َ رعّت
کہ

ُّ رسی یّ

ک ہ یّ

3530

می ُ٧رستجل وي ىحـ سَ ہَ

َ شاٗ ػو ٚل اضل سَ ہَ
رس

ٝن ُعّر٤یك ٚل ؽمـ سَ ہَ

٣ی ُ٧م٠د کَ ٝن ُعـ سَ ہَ

َ
َ ؾؾؽ ٣ی ِ٧ہٌ رش سَ ہَ
ىجھ

َ ؾؾؽ ٣ی ٗ ُ٧ظر سَ ہَ
ىجھ

َ ؾؾؽ ٣یٔ ِ٧ط ٧سَ ہَ
ىجھ

َ ؾؾؽ ٣ی٠ُ ِ٧ش سَ ہَ
ىجھ

٣ی ُ٧ـی ٧لّ میك وقی ٧ہله

٣ی ُ٧حٗ سَ میك ٚل امی ٧ہله

میك اگ ٣گ یّي میك اسی ٧ہله

٣ی ٗ ُ٧ظرٚله سَ مپی ٧ہله

شہل ُّقٍ میٝ ُ٧ن ہٌ رعّ

میك ه٣وه الٍ

ٝن ُ٠ا

ٝن ػہّن ٓ ٣ہَ ٣ی ُ٧ىحّ

َ ہف
اوش ْجھس

صللات ٓ ٣ہل
ُّ رسیق

ٓ٣

اہلل

َ ِ قّ
کل مل

می٧ا

خ یّم

اوش رنکھمه هٗ اول یّ ه٣ام

ضُ٠گٍ

یمّم

ہل ٚله ہٌ ٝن يرٛف لّ اجی یّم

٭٭٭٭٭
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ُْيب ْ ْ ْْزادٔ ْ ْ ْ ْليْب ْ ْْاٌاـْ ْاىضٌاں ْ ْْےھچْ
ُيبْ ْ ْ ْزادٔ ْ ْ ْ ْليْب ْ ْْاٌاـْ ْاىضٌاںْ ْ ْےھچْ

ْ

ھيْ ْ ْ ْ ْایهویعٌلْ ْ ْ ْ ْػٕ ْ ْ ْ ْانْ ْ ٌْْيالد ْ ْ ْْينْ

ْ

اىبؼْارْةْ"ٌْْاْ ٌْْْؿورْ ْػْٕ ْھيْ ْ
" ِْظػ ِْجوْ ْ ْ ِ
كٔ ْ ْفاٌيْ ٌْرصْ ْْاےن ْْظب ْْهجاںْ ٌْْاْ

ْ

ھي ْ ْليْب ْ ْانْ ْ ْْانـْ ْ ٌْْبارؾ ْ ْ ْان ْ ْ ْْاُسرْ

ْ

كسس ْانْْرٌلئص ْْينْ ْھيلكْ ْےھچْ ْھج ْ ٌْاْ ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

بؿریةْ

خليلة ْ ْين ْ ْدكرْبںیْ ْ ْيس ْ ْدیھكوْ ْ ْاھٌلْ ْ

هظور ْ ْ ْ ْچپھيْ ْ ْ ْظرت ْ ْ ْ ْْين ْ ْ ْراتْ ْ ٌْْاْ

ْ

دياجو ْ ْ ْےن ْ ْ ْكامئْ ْ ْ ْنصي ْ ْ ْدیساْ ْ ْھجْ

ْ

بْا ْھج ْْانْ ْرالصْ ْاْ ْنون ْكْ ٌْاكں ْ ْےھچْ
جْاں ْ ْےھچْ
زٌںیْ ٌْا ْ ٌْرسةْ ْ ْاےن ْْدر ْ ْ ِْ
نصيْےنْْبياں ْْػافْ ْنيسمْ ْيياںْےھچْ
بيْس ْحص ْےنْْابالْْرويشْ ْان ْ ْ ِِْؼاں ْ ْےھچْ
خليلةْ ٌْاْ ْظب ْپْجنتْ ْينْجْْػاںْےھچْ
ھتياْ ْ ْ ْ ُمتجلّيْ ْ ْ ْ ْ ْاٌاـْ ْ ْ ْ ْاىضٌْاںْ ْ ْ ْ ْےھچْ
جوْ ْ ْ ْاحصا ْ ْْكْٔ ْ ْيارشْ ٌْْسبصْ ْهیاںْ ْ ْےھچْ

ْ
ْ

پسھاراْ ْ ْھيْ ْ ٌْوىل ْ ٌْؼيةْ ْ ْهجاں ْ ْےھچْ
جافْ ْهجاں ْےھچْ
ےھچ ْخف ِ ْ
اظ ْديوة ْےن ْ ْ ِ

3538
ْ

ایاككمناْ ْ ْ ْظيفْديںْ ْ ْ ْظورجْ ْ ْ ْ ْ ٌْشوْ

ْ

ھيْ ٌْوىل ْ ْجوْ ْ ْث ِيپػَْْْ ْ 53كرس ْانْ ْچپھيْ

ْ

52
افْ ْ ْْديںْ
ھ
ْبص
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ان
ٌوال
ْ
ْ
ْ
ےھچْ ْ ْ ْابكمنا
ِ

ْ

ےھچ ْھيْ ْػا ِْٔ ٌْصادں ْْاےنْ ْْػریِْ ْ ْيضداںْ ْ
دمحمْ ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْمهْاـْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْ ْ ْ ْدمحمْ

ْ

رسپاالْ ْ ْدمحم ْ ْْين ْ ْ ْراىؽْ ْْدياءْ ْ ْ ْْيسْ

ْ

ھي ْ ٌْوىل ْ ْانْ ْ ْْاخعافْ ْ ْانْ ْْػهص ْ ْ ْنصساْ
میاين ْ ْ ْ ْ ْغالـ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْاْكاْ ْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْْاكپصْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
ْ

ْ

ْ

ھتيا ْ ْظب ْْدْياجو ْ ْانْ ْ ْھي ْ ْْدرٌياںْ ْْےھچْ
ِظسھاراْ ْ ْزٌاف ْ ْان ْ ْليْبْ ْْهجاں ْ ْےھچْ
مْ ُْيابةْ ْھيْ ْػٕ ْ ْان ٌْْاكںْ ْ ْےھچْ
ھكْ ٌْي ِ
ھي ْػٕ ْ ْان ْ ٌْالئم ْ ْظسا ْ ْْپاظباںْ ْ ْےھچْ
ےن ْ ْمهؼاف ْاكپصْْفساْ ْ ِاِط ْكْْجاں ْےھچ
ےھچْرمحة ْان ْابرش ْےنْجگٌْا ْاٌاںْےھچْ
اْ ْ ٌْاريْ ْ ْزابفْ ٌْْا ْ ْْلاكة ْ ْ ْهكاںْ ْ ْےھچْ
فساءْْاےنْْؾسےقْْظساٌْْاؿ ْك ْجاں ْےھچْ

*****
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ٗ ظر آُّ ػ ی ٠لّ شوٓق ہًل
ٗ ظر آُّ ػ ی ٠لّ شوٓق ہًل

ہلا صلم کَ ٟھٌ ع٠ر لّ کمّل
َ
ض
ت
ق
ہًل فٌ ہَ ضہ٧ا لّ َل

رصبیق

ات مه ٝن هٗ کٍ ہَ ُّکی٩ي آل

ٕصی٧ت ضقتف ٙسَ رنکھّ سمّ ٓ٣
دمحم

علٍ

قّطمن

ہیك اُ٠اؾ کَ هٗ ْملظ و اَسرلّۃ

ُ
ہَ طیّت ٝن هٗ میك عٛ٠ف الو یّل

ہَ سی ٧میك ٓ٣ہّن رٜك خُّ ٠ػ ی٠

ہَ طیّت لّ رس میك ي٧اُّ كَمّل

ن ظر و یٍّ٠

ُ
َ
ف
ہیك شذ هٗ کَ ْس رط ًط٧ت َل

دمحم

سَ ٣ی ٧و طلاه اوش هٗ ٞہّل

شہَ ُّ اُ ٠مؤوبیك اوش رعلت

کَ خّطر ٝن طـ مّي لّ َ ضوال

ق یّ خل ٠ہل خّ٤یك اع٠اء رعلت

شہَ ُّ أُ ٠و لّ شوٓق خًل

یمّٝ ٍ٠ن مللٍ کٍ شىّٔ سَ رش ػ ی٠

ٚل ان طّش ه ٌ٤ٓ ٣کَ "معطٌ الؾؤال"

اسَ رنکھک ٣ػ ی٠
ّ یّول

َ
ه ّ ٣یگ

ملاُ٠

*****
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ٗ ظر مہر طل

٣یٔ ُ٧و عّلٍ ہل خّۓ

ٗ ظر مہر طل

٣یٔ ُ٧و عّلٍ ہل خّۓ

ن ظري آب اٟھٌ شمؾ للالٍ ہل خّۓ
ّ
آۓ ق یّضٌ ٝن ٣ی٧ا طل کٹھٌ ره ٙىحّ
ٟھر ہل قّشوه لّ ذ٥اٝن ٟھٌ ٚل خّلٍ ہل خّۓ
َ گ ٣رؿف ضقتف ٙسَ کل ٍ٠قبض ٣ی٧ا
ر نک ھ
طلر خّٛف اٟھٌ ٌضملن خ یّلٍ ہل خّۓ
طلع میك آۓ طل عّلف میك ٣ی٧ا ْحر ه٣م
اٟھٌ لی ٥ٓ٧ہ ٧اق لّ ٔسنن خّلٍ ہل خّۓ
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ىجي سَ ٢نمّش ٝن گ ٣ہل ٗ ظر مہر سشا

اِ ًستحّ اٟھٌ ػہرِ ٝن ْحّلٍ ہل خّۓ
اِ گـ نیػ رٜك ٣یٝ ُ٧ن خىی ٙہل اگ٣

وشر کَ ٟھملله سَ ضاُـ اٟھٌ َلٍ ہل خّۓ
ُ
ْ
َ ٔط٧
کیله ٝن اعلٍ اسَ عّلف میك ہ ٧اق ىجھ
رس ٝن ٣ی٧ا ه٣م اِ ي٧وش عّلٍ ہل خّۓ
َ ٚل آقّ
رُکي لَ رؿف خًلٔ سَ رس
ُ
ىلشا اظ ٓ ٣آ ٣اْف خًلٍ ہل خّۓ
َ ٚل
َ ر نک ھ
رؿف ال طّـ و ػ یّّٔ سَ رس
ُ
ىلشا اظ ىحص ٓ٣ُّ ٣ی ٧كمّلٍ ہل خّۓ

3538

٣ی ُّّٔ ُ٧ق٠مٌ رُکي لَ گ ٣اُؾ سشا
ذ٣ذ ٓ ٣رُؿ اٟھٌ نطٗ سمّلٍ ہل خّۓ

س
ب ّ رز ر
و
ی
َ
ف
ع
ر
ل

ؿتحر

َ
آ٣و

کل ٣یُ٧

َ
ر نک ھ

اگ٣

ذ٣ذ ٝن ًْسی ٧ہًلٍ ہل خّۓ

ُ
م
ِ
ُّّْ ؿیف ش ـ لّ ہَ ٚل ُّّْ یسؾ
کیله ٝن اظ ؿع ٧میك ٟھر رٜق لّ والٍ ہل خّۓ

ب
و
ْ
ك
ف اِ ي٧وش رٜك
ان رٚلْجي سَ طل ہَ َ رز ْ
صلشت اظ للٗ سنن قلٗ کٍ لّلٍ ہل خّۓ
رم ُ٠م اوح ہل اقزوه ٣ی٧ا اِ مّي ہُ٠
مّن و ّممٔ ٣ی ُ٧مّہله سَ ٓ٣الٍ ہل خّۓ

3503

شوض و هٗ ؽرػ ہَ خّلؼ سَ ٞہٌ اكط ٧کٍ
ٚلل َُّ ٣ی٧ا اِ رٜق کَ والٍ ہل خّۓ
٭٭٭٭٭

3503

َ ارسّه ٣یِ٧
ٞہیك م ق٠وش ٔط ٧گق مک
َ ارسّه ٣یِ٧
ٞہیك م ق٠وش ٔط ٧گق مک
َ أسّه ٣یِ٧
اوش لصُّـ کل ّ یّه ه ٣مک
رس لّ مّخـ ٞہیك وي لصـ لّ رشُّ ہَ ٚل
ملٜ ٍ٠ق خّ َ١ہَ وي آ ٣ہَ ِیسّه ٣یِ٧
زھلُ  َ١١ي٧ف میك اوش ؽرب میك ٕکً میك ٚل
ُُّّ ٓ ٣شو َ١ضمیك کلٝ ٍ٠ن ہًسّه ٣یِ٧
ع قـ ِی یّ ہَ ٣ی ِ٧قبض سَ ہ ٧عّقـ ٚل
لصـ ه َ١٣ہیك شيف صّحٗ ه٣مّه ٣یِ٧

3503

ؽرع کٍ مّف اوٓ ٣رُکي لصُّـ ٣یِ٧
َ لصـ کَ قرآه ٣یِ٧
َ لگ
اِی یّء ٓ ٤ھن
ُ
ْجي میك ہَ مّن اللہٝ ٙن کہّ عّشـ َ١
َ کتٌ مؽحزِ حٗ خلؼ کَ رشو یّه ٣یِ٧
ر نک ھ
کھملَ اٚلاب خکف ٚل  َ١اِ طیٗ کَ ُّب
ٚل ہل َ١ص٠قَ دمحم کَ ہَ ملمّه ٣یِ٧
ٚل وي قّشظ ہَ ٢تٌ لّ کو ل٣ض َ١ہیك هٗ
خ ی٠شُ كملو کل ٔس رُکي کَ قرمّه ٣یِ٧
َ ہٌ ٔس
طل ظمق ٚلش لّ ہَ ق٠ظ میك و ٔس
ٟھمل سَ ٟھـ سَ ہیك آُّر ٝن ٔص یّه ٣یِ٧

3500

ہلٌ ٍ٠صبلؼ ّ یّء ي٧ؾ کٍ رس رن سَ ہلَ١
ًسبلُ ؽرع ٝن اق٠ام اِ شكمّه ٣یِ٧
َ م یّ کل ٍ٠واصػ
مّہ٩اروه کٍ ّ یّء لکي مک
وي ٚل ہ ٧اق ہَ گلہ ٧مل ٍ٠و يرخّه ٣یِ٧
ٚل علالف لّ نگہ یّن ہَ شب کٍ شظهٙ
اوش

خ٠اوُ٘ ٠عّلٍ ہَ

نگہ یّن ٣یِ٧

٣ی ِ٧رہلی ٩لّ ہَ ػ ی ٠یمٍّ٠
ُ
شہَ اِ قّف و ه٣م اظ ٝن ٟھٌ ہ ٧آه ٣یِ٧
رشُّه

*****
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ِْور ْ ْرسپاالْ ْ ْظہاٌْا ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْھج ْ ْ ْابسايعْ ْ ْ ِْور
ِور ْ ْرسپاالْ ْ ْظہاٌْا ْ ْ ْےھچ ْ ْ ْھج ْ ْ ْابسايعْ ْ ْ ِْور

ھجْ ِْور ْكسيسْانْاؾوِْوْابساعْيسْےھچْؾسكر
ھيْ ِْور ْكسيس ْےن ْالكٌوْےنْربْھيْرمحةنصي

شخؼاكے ْ ْظالگْ ْىوگْ ْين ْظبْ ْرماء ْےن ْكؿور
شخؼاكےْ ْےھچْ ْظبْ ْھابمنیْ ْےنْ ْ ْػفايةْ ْ ْنصي

ربْ ْيس ْ ْرسپايل ْ ْخور ْ ْےنْ ْجوھصسْ ْينْ ْكؿور
يال ْ ْبرشْ ِْو ْ ْےھچْ ْھتْ ْظببْ ْھتيا ْ ْهاھصْ ْھي ِْور
حمـ ْ ْھسایةْ ْانْ ْ ْكاےطس ْ ْھتيئ ْ ْبرشْ ْ ْدردْ ْھور

ٌصْ ْ ْرساْ ْيسْ ْھتيو ْ ْ ْيًلْ ْ ْ ْىهھيْ ْ ْ ْىوْ ْ ْ ْ ْنخاب
اْ ِ

اُسر ْ ْدمحم ْ ْان ْ ْانـ ْ ْےن ْْ ْ ،ھتاْےس ْ ْھجْ ِْو ْهہور
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ابكن ْ ْانْ ْ ْجخْاْ ْ ْ ْرواص ْ ْےھچ ْ ْھي ْ ْدمحم ْ ٌْا ْ ْ ْےھچ
ھت ْ ْيس ْ ْدمحم ْ ْينْ ْ ْجاْجباْ ْ ْ ْذنص ْ ْ ْھتيئ ْ ْ ٌْشنور

ىوح ْ ْ ْ ْ ْحمفوظ ْ ْ ْ ْ ْ ٌْا
بصھافْديَْ ْ ْاهللْ ْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ِ
ٌيٍون ْ ْىلبْ ْيسْ ْػا ِْٔديں ْ ْےھچْ ْ ٌْْيْلْبْ ْ ْرضسر
نہوںْ ْھچوںْ ْخليلة ْين ْ ْكاتْ ْےنْابساعْين ْاْ ْكملْ
جاِوْ ْانْ ْاكپص ْ ْىهےھ ْےھچْھي ْ ِْور ْ ْينْ ْظب ْظْمور
ليْب ْ ْاٌاـ ْ ْےنْ ْپْجنتْ ْين ْ ْخقور ْ ْ ْےھچْ ْ ْبط
بصھافْديںْينْخقور
جاف ْ ْخليلةْ ْانْ ْ ِْيملْ ْيسْ ْ ِ

ليْبْ ْينْ ْ ْ ْاھْاْ ْ ْىلبْ ْ ْپص ْ ْ ْھتيئ ْ ْ ْ ْجتيْػي ْ ْ ْاےنْ

ٌوىسْ ْانْ ْكاےطسْ ْبطْ ْھتيو ْ ْجيؤْاگٔ ْ ْےھچْ ْلورْ
اھينْ ْ ْيماءْ ْانْ ْ ُْہصْ ْان ْ ْدیهھيْ ْدیهھيْےن ْ ْپورْ

رشـ ْ ْيس ْ ْڈكيب ْ ْگيا ْ ْےھچ ْ ْظب ْ ْگْاگْ ْمجْا ْانْپورْ

3503

ػْٕ ْينْ ْْظًادتْ ْانْ ْْيرص ٌْْاْ ْ ِْيمل ْ ْ ْےھچْ ٌْْٓؼورْ

خقْ ِْوْ ْ ْيْيْػًْ ْ ْرْ ْافِ ِْلنیْ ٌْا ْ ْھتيئ ْ ْگيوْ ْ ٌْْؿورْ
ْ

21
یوـْ ْ ْ ْ ٌْيالدْ ْ ْ ٌْاْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
كیعٍي
ْ
ْ
ْ
ين
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ربيى
ْ
ْ
ْ
ين
اث
ِ

بصةكْ ْ ٌْْقْايْفة ْ ْھتيئ ْ ْگيئْْ،ھتيو ْ ْنْػيْػي ْهہورْ
ْ

61
ييسْ ْظًيسْ
ْ
ھي
ْ
ْ
ےھچ
ْ
ْ
ٌيال ِْد ْ ٌْيٍون ْ ْ ْظاُھٹٍي
ِ

ىيئ ْ ْےنْ ْثہاين ْ ْكسس ْيس ْ ْاْایْ ْ ْاٌْالؾ ْكْ ْخور ْ
ْ

ٌيال ِدْ ْ ٌْيٍوںْ ْ ْين ْ ْ ْييس ْ ْ ٌْاْ ْ ْ ْ ْاْ ْ ْ ْمیاينْ ْ ْ ْغالـْ
ات ْ ْخبور
بْيبو ْ ْبين ْ ْ ْےنْ ْ ْ ْظْْاكے ْ ْ ْےھچْ ْ ْ ِْغٍػ ِ ْ
*****

3503

ہ ٧رم شہَ نگہ یّه وي سو الحًل ٣ی٧اْ
ہ ٧رم شہَ نگہ یّه وي سو الحًل ٣ی٧ا
شوٓق شہَ ػہّه میك خّي و خًل ٣ی٧ا
روش دمحمُ میك مل طّن قّطمٌ ہَ
ٚلِػ سَ ہَ ضُّري رـق و كمّل ٣ی٧ا
ُ
َ اظ طرد سَ
َ ٟھ
آب  ٙقّ زع ٧طله ر ٢ن
ُ
اِ ُّّْ زع ٧ہَ آب ض َل ٣ی٧ا
٘
ًسلف ھیلر مّہّه ع ظیف ه ٣شہَ ہیك
َ ہیك ضُّري لصـ و کمّل ٣ی٧ا
حٗ رنکھن

3505

ہَ نیػ ٝن علٍ کٍ ہص یّش اِ و یّىؼ
و ی٠ان میك ٚل آ خّ  ،گ ٣ہَ ىحّل ٣ی٧ا
اِ مّي رٜك

ٓ٣ہّن رٜك کَ رْمق زصّن ہَ آك ٣ی٧ا
ىجیق میك ہٌ خل یّ ہَ َکھم ه مّل ٣ی٧ا

طیٗ امّم کٍ ٝن رعلت کَ لّن میك سَ
ُّىلت َل ٕکً ہ ٧اُؾ َل ٣ی٧ا
ٓ٥ر خ٠ا یمّ ٍ٠کمی ٧کٍ ٝن رعّ ہَ
شوٓق شہَ ػہّه میك خّي و خًل ٣ی٧ا
*****
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ھصْ ٌْْؤٌَ ْےنْ ْْجاف ْ ْيسْ ْْپيارا ْ ْْبصھافْديں ْْاكا ْْےھچْ
ْ

ھصْ ٌْْؤٌَ ْےنْ ْْجافْ ْْيس ْ ْپيارا ْ ْْبصھافْديںْ ْاكاْ ْےھچْ
ػا ِْٔ ْ ْزٌَ ْ ْينْ ْاُْهھػْ ْ ْانْ ْ ْاتراْ ْ ْ ْبصھاف ْ ْْديںْ ْ ْاكاْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

نون ْےھچ ْجگ ٌْاْْخق ْانْدايع ْنونْْيًل ْان ْانئب ْےھچْ
اِعاں ْْظوں ْْكسيسْ ْھبيْ ْپاكراْْبصھافْ ْْديں ْ ْاكا ْ ْےھچْ
ْ

ِورْ ْ ْ ْْاٌايْ ْ ْيس ْ ْ ْمچهےْ ْ ْےھچ ْ ْ ْا ْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْين ْ ْ ْپيؼاينْ
دكرِ ْ ْْظرت ٌْْاْ ِْْور ْ ْ ْانْ ْ ْْدھارا ْ ْْبصھاف ْْديں ْ ْاكا ْ ْےھچ
ْ

ابكنْْھپول ْْينْ ْھپيواڑي ْےھچْ ْ ْاْ ْ ْديوة ْ ْان ْ ْ ْلگؼَ ْ ٌْاْ
ھيْ ْھپوىوںْ ٌْْاْ ْظب ْ ْيس ْ ُْياراْ ْ ْبصھاف ْْديںْ ْاكاْ ْ ْےھچْ
ْ

اپْاْ ُْْيبْ ْ ْپصْ ْھج ْ ْاحصاْ ْ ْےھچ ْ ْكْٔ ْ ْكصاْ ِفْ ْ ْْؾاٌتْ ْ ْےھچْ

كصا ِفْ ْانْلق ْ ْينْ ْْظورة ْْھٌلراْ ْ ْ ْبصھافْ ْْديں ْ ْاكا ْ ْےھچْ
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اھْاْظببْيسْجگٌْاْاٌاںْےھچْيلىبٌْاْھبيْراخةْےھچْ
بيوےْ ْ ْجگْ ٌْْا ْ ْْاپْاْ ْ ْْهسارا ْ ْْبصھاف ْْديںْ ْ ْاكا ْ ْ ْ ْےھچْ
ْ

نوسصْ ْاكُےھْ ٌْؤٌَ ْْظالگْ ْاپينْ ْ ْپياس ْ ْجبھاكےْ ْْےھچْ
دُيا ْ ٌْْاْ ْ ْ ْنوسصْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْدھاراْ ْ ْ ْْبصھافْ ْ ْ ْديں ْ ْ ْاكاْ ْ ْےھچْ
ْ

ظرتْْين ْػبٌْْاْْرسػينْخقْْين ْدُيا ْےنْْھجْ ْاْےپْےھچْ
فقْ ْ ْْاٌاٌة ْ ْ ْ ْان ْ ْ ْْكٔ ْ ْ ْاترا ْ ْ ْْبصھاف ْ ْْديںْ ْ ْ ْاكا ْ ْ ْ ْےھچْ
ا ِ
ْ

ىبْپٕ ُْسميْھصْاںْدياء ْےھچ ْاےنه ْظالٌت ْرانےھ ْرساْ
الچارْ ْ ْك ْ ْ ْبيهط ْ ْان ْ ْهسارا ْ ْْبصھاف ْ ْْديںْ ْ ْ ْاكاْ ْ ْےھچْ
*****
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ج َت َم َـعََ َ َ ََ َ َالَحَسَنَاتَ ْْ
ٰھكَذَاََ َ َ َ ََ َت َ
حُبِّْ ْ ٌْوىلْ ْ ْينْ ْ ْ ْ ِديَْداري ْ ْْنصسںْ

ْ

الھكو ْجاِوں ْيس ْجاںْ ُْػشاريْ ْنصسںْ

ْ

الھكو ْجاں ْكارےْ ْگصچْٕ ْيبس ْخلریْ

ْ

اْ ْ ُْػيْةْ ْ ْيسْ ْ ْ ْػهص ْ ْ ْ ْگشاريْ ْ ْنصسںْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ٌشوْ ْ ْ ْز ِایدْ
اْؤںْ ْ ْػٕ ْ ْ ْينْ ْ ْخرضة ْ ٌْْا ْ ْ ِ

ْ

اْرصةْ ْ ْ ْانْ ْ ْ ْزادْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْثيػْاري ْ ْ ْنصسںْ

ْ

ْ

جعبيحْ ْ ْ ْ ْفاٌةْ ْ ْنصسںْ
پاُےچْ ْ ْككتْ ْ ْ ْ
ِ

ْ

جاْ ْجباْ ْ ٌْںیْ ْ ْظػٍْصن ْ ْ ْمتاريْ ْنصسںْ

ْ

اّخوارْ ْ ْ ْ ْاىؿيوةْ ْ ْ ْ ْ ْبًس ْ ْ ْ ْ ْ ْاىؿيوةْ

ْ

رات ْ ْ ْدفْ ْ ْ ٌْںیْ ْ ْ ْ ْاّخواري ْ ْ ْنصسںْ

ْ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتََ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ
ُ
شرْ ْ ْيؼریْ
ػهص ْ ْ ْھن ْ ْاداءْ ْ ْ ْھتايئْ ْ ْع ِ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ
ھي ْ ِْوازيْ ْےلْ ْجو ْ ْپاؤںْ ْظليْ ٌْْصادْ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ
ٌوىلْ ٌْوىلْ ْاْكاْ ٌْوىل ْين ْ ُْساءْ ْ ْنصسںْ
ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ
ينْ ْ ْ ٌْشوْ ْ ْ ْىيوا ْ ْ ْ ْ ْاْپْ ْ ْ ْ ْين ْ ْ ْبصاكتْ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتََ
ٰھكَذَاَََ َ َ َ َ َت َ

ْ

كْٔمعوْنصسںْھجْھويئ ْػأ ْےن ْپعْسْ
اْ ْ ْ ٌْشو ْ ْ ْ ٌْارسْ ْ ْ ْپْيْو ْ ْ ْھباريْ ْ ْنصسںْ

گصچْٕچْسْھويئْنصےسْھيْچْساْچْسْ

ْ
ْ

ْ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ
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ْ
بوىخاْ ْ ْ ْْكصاف ْ ْين ْ ْْرويش ْ ْ ْانْ ْ ْْكاےطسْ

ْ

خافن ْ ْ ْْاىلصاف ْ ْ ْْاےنْ ْ ْْكاريْ ْْنصسںْ

ْ

ایدْ ْاْكي ْ ْجايئْ ْےھچ ْ ْخعنیْ ْابىيلںیْ

ْ

ٌںیْ ْ ْخعنی ْ ْ ْپص ْ ْ ْاػهباريْ ْ ْنصسںْ

ْ

رسٹيو ْ ْ ْفيـ ْ ْ ْ ْينْ ْ ْ ْبْاكاْ ْ ْ ْاْكں ْ ٌْںیْ

ْ

ٌوىلْ ْظليْ ْرسٌخوْ ْ ْمتاريْ ْ ْنصسںْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ػْٕ ْ ْبصھافْديںْ ْ ْےنْ ْ ْ ٌْفقوْ ْ ْ ْػہاْ

ْ

اْ ْ ْ ْدياء ْ ْ ْ ْظساْ ْ ْ ْ ّْض ِْد ْ ْ ْابريْ ْ ْنصسںْ

ْ

اپْا ْ ْْاپْ ْ ْ ْےنْ ْْْ ْ ،اپْاْ ْ ْْفصزُسك ْ ْْےنْ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ
اے ْخعيينْدايع ْدیهھيْاْپين ْجبںیْ
ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ

ھتاىيوْ ْےنْ ْ ْجلعمی ْ ْنصسا ْ ْ ْجاؤںْ ٌْںیْ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َت َ
بيوے ْ ٌْوىلْ ْ ْينْ ْ ْھتايئ ْ ْ ْلول ْ ْاىبلاءْ

ٰھكَذَاَ َ َ َ َ َ َتجَتَمَـَعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ

ْ

اےْ ْبصھاف ْ ْديںٌْْ ْ،وىلْ ْيايلْ ْ ْكسرْ

ْ

اْپْ ْےن ْ ْاثينْ ْ ْيصض ْ ٌْاري ْ ْنصسںْ

ْ

ػانصْ ْ ْ ْغالـْ ْ ْ ْپصْ ْ ٌْوىل ْ ْ ْايم ْ ْ ِْوصْ

ج َت َم َـعََ َ َ َ ََ َالَحَسَنَاتَْ
ٰھكَذَاَََ َ َ َ َ َت َ

*****ْ
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ُ
َ اكسَّ١
ہف اظ ر ّ یؾ کَ ٓ٣واً َ١قہلش ہَ رسک
ُ
َ اكسَّ١
ہف اظ ر ّ یؾ کَ ٓ٣واً َ١قہلش ہَ رسک
ُ
رس ٚلش سَ عّلف ہَ شوٓق اظ ٚلش کل ایمع م یّ خَّ١
ُ
ُ
َ ي ، ٧ہَ طمش لّ خللي اظ شذ ٓ٣
اطًف لّ ُّح ہَ رسک
اظ ُّّْ آل طو کٍ  ،مُّّت کلٍ٠

م یّ ٞہحَّ١

اِ مللٍ ہمّشِ مّن ٣ی ُ٧م یّ ہَ وي ٞہیك ْىجھّ خُّّ
شّبن طل ٣ی٧ا رنکھّ اقزوه ـی٧ت لّ لگّ ي٧

خک٣اَ١

اِ خّمٌء رٜك مل ٙکَ معیك اوصّـ ٣یُُّّ َ١ ِ٧ه ہَ
ُ
م یّ وصػ هٜ٣ك ہف ٣ی٧ا ٟھً اِ ْحر عللم کَ رش راَ١

3533

ر٢تٌ ہَ گلاي ٝن ِیسّ ٍ٠رّ یّ میك ٞہیك ٣ی٧ا ٍُّ٠
٘
مل طّن ہ ُ٠فعهٝ ٙن ٣ی ُ٧ع ظیف ْحّ ٍ٠رّ یّ َ١

ٓ٣ہّن ہٚ ُ٠ل رطُ ٧لؾ آُّر شہیك رل مّر شہیك
مقیلل شنبؼ کَ ہل مللٍ اُعّش کَ خ یٝ ٠ن ٗ ظراَ١

٭٭٭٭٭

3538

ہف طل م٠د ٔو سُ خّي شيف ه َ١٣ہیك
ہف طل م٠د ٔو سُ خّي شيف ه َ١٣ہیك
َ ْحرٓ ٣قلف ه َ١٣ہیك
مّذ طم٢ ٍ٠ن
گھر میك رس کَ ٔو رٜك راش ق٠م ه َ١٣ہیك
ُ
ہّه ضقتف ٙمیك اسَ شمؾ اشم ه َ١٣ہیك
ّ
کیله ٝن ٚلشا ٍ٠ہل ٕصلٓٔ ٣و عق و ٔط٧
ّمشيء ٚلش ملؾ ػہرِ ٝن رم ه َ١٣ہیك
ُّشو رس ٕہر میك ہلُّ ہَ م قّم زع٧ت
َ
کلخ واه سَ ىخق و رشر و الف ه َ١٣ہیك
کل ٍ٠کنتٌ ٟھٌ هٔ ِ٣و کٍ ضُّري ٘ؾرٙػ
َ کو کف ه َ١٣ہیك
ٟھر ٟھٌ ہف ٚل ٞہٌ کہو ر ّ یگ

3533

ُ
ٹ
ک
رط ٧میك ان کٍ ٝن ہلگٍ ک ھٌ آن ھیك ٢تجٌ
س
ي ٧طل آ گَ ٣ی ٔ ِ٧لیف کل ظف ه َ١٣ہیك
َ ہی ك
و یـ خّٛف طل ىحّوت میك ت مہیك کہن
َ
قّلْ م٠د میك واہلل ٝن سم ه َ١٣ہیك
گھر میك ہ ٧ىحص کَ ٔطٙ٧ػ طل لَ خّ َ١ہیك
ہف ؽر٢یله ٝن مگ ٣آة ه٣م ه َ١٣ہیك
ہَ ٣ی ِ٧رونبله کل ٔؾم و یمّ ھستٌ میك
َ
اوش رْمق ِفر نلک ع٠م

ه َ١٣ہیك

ق
رم میك ہل خُّّ ہَ ا لیف لصّح ٙمیك ؽمـ

َؼل َ
حٗ ٝن ًْسی ٧ضُّه ا٢تٌ م ه َ١٣ہیك

3533

َ ظمت و صللٔ و ّممٔ سَ ت مہّشُ ُّ مّي

َ
سی ٧آہل کٍ طرد ره ٙمیك شم ه َ١٣ہیك
َ  ٞہیك ہیك ٣ی ِ٧منن کل ٔسبنن
خُّ ٠سَ ر ٢ن
َ رل میك کٹھٌ إصّـ طل ہف ه َ١٣ہیك
ا ٢ن
غی ٧م٠د ٔو رٜك اوش ٝن کجي قک ٣هٜ٣ك
ّمف ٝن صت ٞو ًسّء ّمف سَ ہف ه َ١٣ہیك
اكمٝ ٠ن طل ٍ٠كؿه ٙہَ کو ہ ٧وقٔ ٔص ی٠
٣ی ِ٧اُعّش ٔو ّ یؾ سیف ه َ١٣ہیك
٭٭٭٭٭
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َ
ہف رنکھی یگ

ہف

َ
رنکھی یگ

َ
ہف رنکھی یگ

ہف

َ
رنکھی یگ
َ
َضم ہَ کَ ہف ٟھٌ رنکھی یگ

٣یٚ ِ٧لش لّ خللي اِ مللٍ
َ
ہف رنکھی یگ
رـق

ٚلِػ

ہف

ي٧مّ٢بگّ

َ
رنکھی یگ
حٗ

ٓ٣ري

ُ
اٟھُّّ خّ٢بگّ

ؾ
ھسوت سَ ٕکـ هُّ ٣شوه کَ

حٗ ّمشح

ّْ خلؼ خ٠ا کَ ہل٢یله ٝن

٣یُّ ِ٧م لّ ٘ؾري آ٢بگّ

َ
ہف رنکھی یگ

ہف

ُّہ٧

آ٢بگّ

َ
رنکھی یگ

لّ ملْف

رعلت کَ گلص یّه ٓ ٣ؼھُّّ

٣یُّ ِ٧ؿ لّ ہ ٧ہتپّ ہتپّ

٣ی ِ٧ہٌ نیٗ ہَ ٓ ٣و ُّضي

َ ٔس ٝن رعّ
ہ ٧مؤمق مّ ُگ

َ مللٍ
ٚل مّل ہ٩اشوه جنن

ٝن ػ ی٠

سھتٌ

َ
ہف رنکھی یگ

ہف

َ
رنکھی یگ

3538

طل ٣ی ُ٧طلسٌ ہَ رسیق لّ عف

َ
َ طلع ه ٣ر ّ یگ
مّٛف سَ ْجھ

اوش رشُّ ٞہّ ه ٣آ ٔؾم ه لّ

َ
رّ یّ میك ہٌ ؿی ٙلَ لی یگ

عّّمش لّ رن وي خل ٠آۓ

َ رو مللٍ
حٗ ْخٝ ٙن ہل ُگ

َ
ہف رنکھی یگ

َ
رنکھی یگ

ہف

٣ی ُ٧آُکي لّ ُّشا عّلٍ ق٠ش

٣ی ِ٧جیسّ ٣ی٧ا مبصلغ اؽر

ٚل مّن اُّ اظ میك ٣ی ُ٧ارا

ٚل ُّض ه ِ٣أسّ ہَ ٔط٧

ُّقٍ طل ٣ی ُ٧ہیك او یٜ٠ك

وي ٚلشُ ه ِ٣اب خل ٠خ٠ا

َ
ہف رنکھی یگ

َ
رنکھی یگ

ہف

ٝن رـق ًط٧ت ؿیف ٝن ہل

ٝن طلع ق٠ا٤ٓ ٍ٠ھ یّ شہَ

دمحم ٓ٣ہّن رٜك

َ
لّ روش ہ٩اشوه مّل خل

عُّ ٠ہف ہمّشُ ٔسلیك ٟھٌ

َ مللٍ مللٍ کٍ ص٠ا
ر ّ یگ

اوش

مللٍ

َ
ہف رنکھی یگ

ہف

٭٭٭٭٭

َ
رنکھی یگ

3583

ہف هٗ و شوض ّ یّ طلاه ہیك کق کَ ان کَ
ہف هٗ و شوض ّ یّ طلاه ہیك کق کَ ان کَ
وا لو و صٌ٠و و قرُّن ہیك کق کَ ان کَ
َ آُّر
طؼ ٘عّلٍ ش کھ

ػہّه

ُ
میك ان کل

طل کو ىحلص ُ٠ل و خّن ہیك کق کَ ان کَ
ق
ہف ٙا لیف کَ ہیك مّي ٔو ْجف الٜ٠ق
خّشُ ہ ٧نلک میك قرمّن ہیك کق کَ ان کَ
ضہَ اق یّل  ،ضہَ ْخ ، ٙضہَ طّ لع ہیك
طل کو وأسننء رامّن ہیك کق کَ ان کَ
َ ّما
سی ٧رل  ّ ،یؾ سیف  ّ ،یؾ سی ٧ا مک
اوش اوصّـ قراوان ہیك کق کَ ان کَ

3583

رـق و طل ٍ٠کَ ٓ٥امٔ کَ گـ اُ٠امٌ کَ
ذ٣ؾَ ہّ ٧مٝن ٓ٣و یّن ہیك کق کَ ان کَ

ِچُ

اشَ ظم

ِچُ

قًطمن

ِچُ

لقمّن لکیف

دبان ہیك کق کَ ان کَ
هٗ کَ هٗ طقـ ِ

ُگو لطػ و ػ یّّٔ

ٗ ظر

مہر

و ف طّ

ٝن ٚل ٝن اوش ٟھٌ ارسّن ہیك کق کَ ان کَ
ہَ کل ٍ٠شمؾ اشم غی٧ت گل٥اش کلٍ٠
َ ع یّشُ کَ اٚلان ہیك کق کَ ان کَ
ا ٔس
اُکل ا ظ ؿع٧

کٍ

واہلل

ملنمٍّ٠

ہَ

غ ملنمّن ہیك کق کَ ان کَ
ُّمو ٓ ٣هس ر

3583

واي شِ رـق  ،ضہَ مّن  ،ؼخٗ ّممٔ ہَ
ہف ٚل آِبنن مّ ـی٧ان ہیك کق کَ ان کَ
ق ٠کَ قرُّن ہله ُّ منن کَ ٕص٠ف خّ٤یك
٘عتٌ عّّؽ ُ٠ل و خّن ہیك کق کَ ان کَ
ہَ رہق عتحن مّ اوش شمؾ گلہ ٧ہیك رُ٠اه
ہلّٕ طله لعـ ُ٠رسّن ہیك کق کَ ان کَ
ؼ
َ شسیف رو یّه کَ ٝن ھٹکیك آنکھیك
مّ من
واي م یّ ہلع اوش اومّن ہیك کق کَ ان کَ
ًعکلیك جنتٌ ہیك م یّ رٜق کٍ م یّ رّ یّ کٍ
َ ٕہـ اوش آمّن ہیك کق کَ ان کَ
مّ من

3580

ُ
مل٢یله سَ ٟھرِ منن إکّ خ٠ا ؿی ٙمیك
ُؾرا طل کو ّ یّ طلان ہیك کق کَ ان کَ
ُؾر

خ ی٠

ٝن

اوش

ّ یُ٠ـ

ىلاقٍ

َ
ل ک ھن

ُّ کہیك هٗ کو ٝن مُّّن ہیك کق کَ ان کَ
ٝن

ّ یُ٠ـ

ىلاقٍ

روه ٙهٗ ذ٣م و طلع خّل ہیك کق کَ ان کَ
اوش ع٠و طلاش ہیك ُّمّل ہیك کق کَ ان کَ
مّلؾ

ي٧ؾ

دمحم

ہیك ٔو ْجف الٜ٠ك

مؤوبیك ٣ی٧و و رّ یّل ہیك کق کَ ان کَ
ًعکلیك ه َ١٣ہیك خـ هٗ کٍ ٝن وقٔ ًعکـ
ّ
سی ٧طؼ خّمٌ و خًل ہیك کق کَ ان کَ

3583

َ پ َع ْذ خ ٠سَ

قزوه ِیسی ٧و ُُّّ َ١ه

هٗ ٝن اِ قّف اوش الصّل ہیك کق کَ ان کَ
ْح٠ا خ ٠سَ قزوه

ُّشگّي ا َ َؽ رذٍ میك
ّ
ي٧ـ و ؽزت و اخًل ہیك کق کَ ان کَ
طل و یّ خُّّ ہَ خّٛف کٍ

ىحّ

لَ
لّ اع م

رنکھم اغ٧اـ وي قٍ الحّل ہیك کق کَ ان کَ
کہکسّه لّ طل ْحّ َ١ہیك ہ ٧اق هٗ کل و یّش
ّ
ضہ٧ي و ًسی ُ٧ىلال ہیك کق کَ ان کَ
م٠د آقّ کٍ وطتًو ہَ
ہف ّ یّ

طلان َنہر

می٧ا

اِ اكم٠

خّل ہیك کق کَ ان کَ
٭٭٭٭٭

3588

َ
٢ن
َ ہیك ٣ی ِ٧م طّہ٧
ْہف رنکھن

َْ
٢ن

َ
َ ٢ن
٢ن
َ ہیك ٣ی ِ٧م طّہ٧
ہف رنکھن
َ
َ ٢ن
رن شات مؽحزِ کَ و یّطر ٢ن
َ ہیك ٣ی ِ٧وـظ کٍ ٚلشا٥ٓ ٍ٠م میك
ننن
ُ
َ
َ ٢ن
لکه ٙسَ ٓٚ ٣لاطق طماہ٢ ٧ن
راُّش ٚل ہَ آل دمحم کَ کی ٩سَ
هُّ٣

ف طّ

ہنیفو

طلاہ٧

َ
٢ن

َ
٢ن

خ
رعلت کٍ لقیله میك ؼحّّْ ٙومظ کل
َ
٢ن
َ
٢ن
ا ْحّر ه ٣شہّ ہَ ٝن عّي٧

3583

ُ
ب
ُّّم٣ ٍ٠یٜ ِ٧ق ق٠ظ کٍ ظ یّ سَ ز
ٚلمّق

َ
َ ٢ن
عّلٍ مّه کَ م قّذ٢ ٣ن

قرمّن آ٥رُ سَ ٝن رعلت کٍ لّن سَ
ْحر ْٜ

ه ٣شہّ ہَ

كمّٓ٣

َ
٢ن
َ
٢ن

َ اض سمّ م٠ا
ٕع٧ت طفر قیلد کَ لنن
آ َ١ؿیلر

اوش

ؾسّکی٧

َ
٢ن

َ
٢ن

ُ
َ َکھم مّل ُؾ
َ لنن
رْمق ہَ ٣ی ِ٧ا ُک

ق
ٌ
َ
ىجیق میك ّ کَ معّٓ٢ ٣ن

َ
٢ن

ُ
ل یـ طرب میك آ ٍ٠یمّ ٍ٠عًم کَ
َ
َ ٢ن
ٌضملن ٓق کَ م٠د کَ ُّرش ٢ن
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

3583

ُ ؿ
س
ب
ن ناں شہَ
ہف مْ ػہّه میك مّ ـ ر
س
ن بناں شہَ
ہف مْ ػہّه میك مُّـ ر
ؿ

٣ی ُ٧ہٌ ُّر میك شہَ حٗ ُؾ ػہّه شہَ
ُ
آقّ کٍ م٠د ہ ٧گھڑُ ضّْ ضُّن ہَ
اظ ٓٞ ٣ہیك ہَ زعٞ ٧ہّه ُّ وہّه شہَ
آُّر اِ خ٠ا ٔو کلن و ٌکّه شہَ
مّراه شہَ ػہّن میك حٗ ُؾ ػہّه شہَ
اِ ذ٣ذ ٣ی ٧و یـ ٝن ٓ٣ہّن رٜق کَ
رنکھّ مًُؾ میك کل ٍ٠أس و خّه شہَ
ہل ي٧قراض روٚله ػہّه میك وي َ لًم
رس ٕٓ ٣گّي مہر ٣ی ُ٧اِ و یّه شہَ

3585

کیله ه ٣ع٠ر میك ٣ی ِ٧ع٠ا ہل ٝن ُّع ُّع
م یّ شوستٌء مّي میك ُّّٔ رھلاه شہَ
حٗ ُؾ طماـ ٢ی ٙذ٣م ہل ػہّن میك
ًضجلر مؤوبیق

٣ی٧ا

آ و یّه

شہَ

ُّٝ ٍ٠ن ٕکً ٣ی٧ا قرنبله میك حٗ کلٍ٠
ہَ علش لّ م قّم ٟھر أسّه کہّه شہَ
ُ
م یّ اوش ٟھر ٕگّي هٜ٣ك آُکي اٟھّ کَ ہف

آنکھمه میك حٗ کھ یّ ہلا ْجھسّ طلاه شہَ
شکق شکیق خّٝنء رٜك ہیك ٓ٣ہّن رٜك
آُّر إکّ رہ ٧میك ہ ٧آه ٌکّه شہَ

3588

ہل ٚلش مّي رٜك سَ هٗ سی ٧خللي گ٣
اوش ضٓ َ١ُّ ٣مّي ي ٧رْو یّه شہَ
کیله ه ٣شُّػ رٜق میك ُّل ی٠گٍ ٝن ہل
رس رم ٓ٣ہّن رٜق مّ ٝن ُّػ یّه شہَ
ي ٧سی ٩شہلِ

گ

لـق رعلت خ٠ا هِ٣

ک
مّراب حٗ ُلؾ ظمق ُںَ فکاں شہَ
گھر میك ہ ٧اق رْمق رعلت کَ عف شہَ
ُ
َ ُّلوء آي و هعّه شہَ
اوش لْ ٝن ا مک
طلشُؿ هٚ ٣ل آہلٌ َ١ضملن اكم ٠آح
حٗ ُؾ کو آب راشُء ٢یغ ضُّه شہَ
٭٭٭٭٭

3533

ہف ه َ١٣ہیك اظ مّي کَ مّٝن میك ٔطٟ ٧ھ ی١
ہف ه َ١٣ہیك اظ مّي کَ مّٝن میك ٔطٟ ٧ھ ی١
ُ
رنکھیك ٚل اٟھّٕ َ١ہٌ ٞہّه آن کَ يٟ ٧ھ ی١
گ٣مٌ ٣ی ُ٧خ٠ه ٙکٍ ٝن ہَ کجي ٞہیك ہلُّ
رکھً َ١آ ٣اّ یّ ہ٩اش آکَ ارھر ٟھ ی١
ٞ
ہ
اوصھّ ہلا زع٧ت لّ ت ٝخّ َ١رومّلو
ُ
ُ
وؿمی ٧سَ اص خّ َ١ارھر اوش ارھر ٟھ ی١

َسُام

ُ
ے خّ َ١ہیك ہ ٧مّل رومّلَ
میك بن

ہف کل ٚل کہیك ٟھٌ ٞہیك آ ٍ٠ہَ ٗ ظر ٟھ ی١

3533

َ رومّلَ ٝن رومّلَ ہمیك ي٧لّش
ْچسی یگ
ٓ٣وا ٞہیك ٓ ٍ٠٤ہل ٟٓ ِ٤ھ ی ١اوٟٓ ٣ھ ی١
لُّ٠ھله ٝن رومّلو ٝن کٹھٌ غی ٧لّ زالله
ُ
اـ ُؾ ٝن ه٣وه کھّ ُّ ه٣وه ضُ٠گٍ ٟھر ٟھ ی١
ع ُ
گ
ل
آنکھمه میك ہَ کس شذ گله ٔو رٜك لّ
وس طرد ٗ ظر آ َ١گًٝ ٍ٠ن ارھر ٟھ ی١
ُ ٠طلاي ٣ی ِ٧آ ٔش رط٧ت سَ خلیك ٔس
اظ طرد رعّ رِ رِ کَ ه َ١٣ہیك ٔطٟ ٧ھ ی١

3533

َ ہیك آشام سَ گ٣مّ ہل کَ َسُام
ہف ش ہن

ٞہتحّ ٍ٠ہَ اُ٢ا کٹھٌ گ٣مٌ ٝن آٟ ٣ھ ی١
ُ
رس رل میك ٣ی ُ٧گ٣مٌ الفٞ ٙہیك ٍُّ٠
ٟھ ی١ا اسَ ه ٣ر٢تٌ ہَ  َ١طلـ و ش ظر ٟھ ی١
ُّضاش ػہّه گ٣م ٞہیك

٣یُ٧

ّ یّ

لّ

ٔس اّ یّ وہّه خّکَ ّ یّ لنتٌ ہَ گھر ٟھ ی١
سام میك ٝن ہ ٧شوض
خّلؼ کٍ كؿف ملْف َ ُ

گ
َ
خ
ٟ
ھ
ستٌ ہَ بیك رش ٝن ٣ی ِ٧مّم و ىحر ھ ی١

3530

ْحرٓ ٣کٍ خّ َ١گٍ رن شات ٣ی ُ٧م٠د
َ طل شہٌ آٟھمه ٞہر ٟھ ی١
ہف ي٧ر ٝن ہل ُگ
ايروض ٣ی٧ا ْحر ىحّ

طلع ٝن

ٝن ہَ

ارسّن میك زو ٍ٠ہل ٍ٠ہَ ُّ ٝن کير ٟھ ی١
خللي ٣ی٧ا آنکھمه میك سمُّّ ہَ ہمّشُ
ر٢تٌ ہَ يزا خُّ ٠لّ اِ شمؾ يير ٟھ ی١
ٌضملن کل مُّّع لّ اخًغ اوصھّ مّل
ٟھر ّمف سَ خّہَ هِ ِ٣نیله میك گ٥ش ٟھ ی١
*****

3533

ہف  َ١رل اّ یّ ٔو ٝن

ّ یّشا

ہف  َ١رل اّ یّ ٔو ٝن ّ یّشا

رل ہَ ّ یّشا ٝن خّه ہَ ّ یّشا

طؼ لّ نبلاشا ہَ مّي ہمّشا

َ ه ٣کَ ٗ طّشا
طلش و ملؾ کہ

رُکي کَ ٔو لّ كمّل میلش

رل ُلہّشا

مّي ہمّشا ہَ

ْخ ٙمک ی٠ش

خ ی٠ا ّمشح ہَ

اوح ٝن إکّ ُل ی ٠ہَ و یّشا

رُکي کَ اُکٍ خّي و خًلٔ

يُ ٧گله ہل

اہـ وَ کَ خّمظ و ُّغ٧

اع٠اء رٜك ٝن ہَ ٢یغ رو رھّشا

طلر و ىحّ اوش مہر و و یّ میك

ُک یّ ہَ ٝن خلؼ لّ ّ یّشا

المعّلٍ

مّہٌ گھراُّ ہَ مّي لّ مّشا

مّت رعّت کَ ہیك ٝن خًضن

لصـ ٔو رٜك لّ ہَ آٌکّشا

ہ َ ٔو

عّلٍ ُ٠ش

ظًص ی ٠و راشا

3538

ٟھّ ٍ٠كمّل الٜ٠ك مّسون رعلت

ُ٠شُ ظمق میك وي گـ ہَ ہ٩اشي

ُ
آح ہَ إکّ

وَرت

َ ٔو ٥ٓ َ١م نبلاشا
اظ لنن

ُ
رؿف خ یؾ کیله ٝن ہل اظ مّي کَ

رس لّ ہل أسّ آنکھمه لّ ُّشا

شوض

ٓ٣ہّن رٜك

راعٌ طؼ ہَ ُ٠ش رٜك صّحٗ

رعلت اُکٍ ہَ خلٞ ٠ہّشا

وستٌء ٚلد سٌ اُکٍ وَ َ١

اہـ وَ کل

ُ
ہَ ُّش اُّشا

مّر شہَ آُّر شہَ ٝن

سات لّ اُکٍ ہٌ ہَ ٕہّشا

مّي دمحم ٛف سَ ُل ی ٠ہَ

رٜق

و یّشي

َ نیٗ آح
روش سی ٧میك ا ُک

ْ
صّحٗ ؿع ٧لّ ىجھیك امّشي

قرػ ہَ ىحلص م٠د ٔو رٜك

حٗ ُؾ شہَ ٣ی ٗ ُ٧ظؽ میك ُّشا

٭٭٭٭٭

دمحم

لّ

ٝن

3533

ہف  َ١رّ یّ میك ٞہ ٙصلشت ضّ یّ رنکھٌ
ہف  َ١رّ یّ میك ٞہ ٙصلشت ضّ یّ رنکھٌ
ٓٝ ٣ن مّّ ی٠

ْح٠ا

نبنن ٔو واَ

رنکھٌ

ُ
رُکي لٍ ٕصلٓ ٣امّمٌ اظ َ١

صلشت ٓ٣ہّن رٜك رس  َ١ي٧اُّ رنکھٌ
ىح قـ مّي لّ رس ىحص  َ١خللي رنکھّ
ُ
ک
ن
اظ  َ١رّ یّ میك گلُّ ؿی ٙمّوُ ر ھٌ
لّم خّه ْچسٌ لّ قرمّ َ١ہیك زع٧ت ہ ٧رم
آة میك ُّم خ٠ا مّن ًستحّ رنکھٌ

3533

رنکھّ رس ىحص َ١زع٧ت کل مک ی٠ش وي ہَ
ُ
ک
اظ  َ١رّ یّ ٚل اسَ رُکي کَ گلُّ رن ھٌ
ًص ی ٠مّي لّ شّبن ہَ قلؾ سَ َُّ
ّ
مّن عّلٍ صف ٙؽرع معلٍ رنکھٌ

صّ ع صّ
ع
َ لگّ ـ لٍ ـ لٍ
رل می٧ا ٓ ٤ھن
شوٓق آنکھیك ہل٤یك حٗ صلشت آقّ رنکھٌ

وي ٣ی ُ٧صؤ و یّشق ہَ کو اہلل اہلل

َ أسٌ ٝن قرنبله کٍ ٟھٌ سنمّ رنکھٌ
ہمن

3535

ّ
ٚل ہَ وي علف لّ رشُّ ٣ی ُ٧م٠اؽٌ سَ
طیع کل ا٢تٌ شواه صلشت رشُّ رنکھٌ

ٝن دمحم ٣ی٧ا وي خُّ ٠ہَ رس کَ آگَ
ّ
مّي لّمـ کٍ ضقتف ٙکل سشي رنکھٌ
وشٗ اظ ًق کل م یّ خ٠ه ٙاو یّروه سَ
ُؾر اخًغ ٞہیك کہ یّ ہَ رنکھّ رنکھٌ
*****

3538

مهبسا داػٍ ثش٘بْ دَطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس
مهبسا داػٍ ثش٘بْ دَطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس

مهُطط هي ِىىل ٔب ربثؼُطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس
ٔىس ٔب ِىىل ثش٘بْ دَطط ٔب  ،عبهتسس ِذَٕخ ِٕىّسح ٔب

ُ٘ عبوُٕطط ؛ ِٕىّس َطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس
ُّ
داػٍ اهلذي ين طبػخ ٔب وشٔبسا ُ٘ ٔيب ين اهة ؛ واهلل

ػٍٍ ٔب ؽُؼخ ُ٘ فبئضَطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس
ٔقت وشسس ؛ ثش٘بْ دَطط ؽٗ  ،ثىبء ٔسس ِبمت ٔب خُّخ امهب

واهلل ؽبًِ ُ٘ ِؤُِٕطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس
وٍّبدِ سة ٔسس ثثححهٕبوسس ِىىل  ،ثُذ إٌجىح ين ؽبطط دِوهبوسس
بياىْ زك ٔب ُ٘ عبِؼُطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس
ِ

3533

ْا ِي حمّذ ٔب ػبمل

ِىىل  ،ثُبٔى ا٘ىا عٕبوسس ككىَب

ُ٘ ْاةِ وىثش ٔب ؽبس ثُطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس
ْ دَطط ؽٗ ؽريَطط ػشك وش
ثبلٍ س٘سس رب سوصِ لُبِخ  ،ثش٘ب ِ
ثبوا مهبسا ثش٘بْ دَطط ؛  ،مهبسٌ لغّذ ثثش ٔبص وشَئسس

*****

3533

ْہمّشِ مللٍ ٓ٣ہّن رٜك ٝن كمّل ٚلِػ ق٠اء ق٠اء ہَْ
ہمّشِ مللٍ ٓ٣ہّن رٜك ٝن كمّل ٚلِػ ق٠اء ق٠اء ہَ
رـق ہَ اُ٠اعٌ ٝن ٕہّ لّ ق٠ظ کٍ رس میك ٞہّ ٞہّ ہَ
قرمُّّ نیػ الہ َ١ ُ٠ض قّ خلؼ میك ىجملر شہَ دمحم
اْف دمحم ہَ ننٹھّ ننٹھّ عّلف میك اُکٍ ّ یّ ّ یّ ہَ
رامق سَ اُکٍ مہؾ شہٌ ہَ طنتٌ طیٗ و ف ظر کٍ طلنبل
َ ظ یّ ظ یّ ہَ
سات مپی٧ي سَ ملکلٚ ٍ٠لش کٍ كمک

م یّ ولللو سَ رُ٠اش ه َ١ ٣مللٍ کَ ه َ١٣ہجلم مؤمق
مّ٠بن شوخّّبن میك ٟھڑکَ مللٍ کٍ حٗ کَ للاء للاء ہَ

3533

َ رعلت کَ ُّو ی ِ٠خّطر رٜق و
خّٓ ٣مّ٠بن ٚلش میك ٞہتچ
َ میك ٓ٣ہّٚ ٍ٠لش وبیك کٍ
رّ یّ کَ ہ ٧ش سن

َضنا َضنا

ہَ

ٓ٣ہّن رٜك کٍ و یّه٣ٓ ٙالٍ ٓ٣ہّن رٜك کٍ ق یّرت ّ یّشُ
اُکٍ شُّه ٙرلل ٝن ؼھّ ٍ٠خکله ٙع٠ل و وقّ ء وقّء ہَ
سمّ ضمیك میك اطًف کٍ ه٣سٌ کٍ ہَ وُػْ ٙحّ ہَ کہو رِ
َ میك ہّ ٧م سمّوُ اُکٍ
َ قبص
ضمیك ہَ ا ُک

َؼال َؼال

ہَ

ّ
ْ
چ
ٔط ٧ہَ ل یکق ملؾ ہَ خ یکٍ خ یّد میك شب  َ١ىل٤یك سٌ
و یّضل عّلنن میك ه ِ٣سی ٧وخ٠ت کٍ ػہّه ٝن لصّ لصّ ہَ
َ سیٜ٧ك رعّء هُّ ٣قٍ شہَ ُّ شوض ق یّهٙ
صللات ٓ ٤ھک
َ ِ قّ ِ قّ ہَ
ٓ٣ہّن رٜك نیػ رٜك کَ خّ ٍ٠لًم ا ُک
٭٭٭٭٭ْ

3530

ہل ضّْ ص٠ش مّي ہ ُ٠اْجمق کَ ٢تٝ
ہل ضّْ ص٠ش مّي ہ ُ٠اْجمق کَ ٢تٝ
ُ
َ اّ یّ ظمق کَ ٢تٝ
ل یـ ٝن آو یّه ش کھ
جی یّ ہَ ْجھکل رُکي کَ ہ ٧اق ٔطٞ ٧ہّه
َ
آب خ یّت ہَ ٣ی ِ٧خّي سًق کَ ٢تٝ
م یّ

َ
کتچنن

خًوت

ٙفرٓ٣

لّ

ّ یّه

ہَ ساًٙو ّ یّت لّ ٣ی ِ٧ىخق کَ ٢تٝ
ٓ٣ہّن رٜك ضمّ َ١میك ہیك خّمع العللم
ہَ رننگّي مّي کل ہ ٧اُؾ ًق کَ ٢تٝ

3533

ٓ٣ہّن رٜك ٕہّ ٣ی ُ٧طلنبل کَ شمؾ سَ

لَو

ہٌ ٟھرا ہَ ٌُّوء ًسؾ فیق کَ ٢تٝ

ہَ ٣ی ِ٧ؾؾؽ میك ؼخٗ اُ٠اض ضنی ٙلّ
رل ہَ ت مہّشِ ُّظ ٚل میك ہله وطق کَ ٢تٝ
َ
ٓ٣واُگٍ ہَ وي رش ؿیٙ

کٍ

واه عٌ

َ کيق کَ ٢تٝ
شهؼن ہل ٣ی ِ٧ہّٟي لّ رسک
َ
رل ٌص ظرب ہَ ٚله ٣یُّٚ ُ٧لسٌ کَ لنن
َٔص یّ ہل رس طرد کل ٍ٠آہل شٓق کَ ٢تٝ
ہف م٠د طلان ہیك ٔو عّلٍ ص قّت کَ
َ
٢
ملٟ ٍ٠ھرِ ہل َ١ہیك ہمّشِ رہق کَ تٝ

3538

م یّ لّم ہَ ػہّه کَ ٔسیٗ و قراض سَ
َ سہق کَ ٢تٝ
َ ہیك ٣یُّ ُ٧ر ہف ا ٢ن
ش کھن
مّٝن ٓ ِ٤زصلش لّ رس ٚلو یّن میك
م یّ رخـ ہَ کو آوِ ذ٥اه اظ ظمق کَ ٢تٝ
ًط٧وش ہیك ىخٗ ٣ی ِ٧آشام و عیش میك
َ ہیك ہ ٧رم خلق کَ ٢تٝ
میـض ت مہّشِ ش ہن
َگّ اِ مّي رٜك
اكم ٠ت مہّشُ م٠د کہ
م
و
٢
حٗ ُؾ کو خّه قیف ہَ اظ قس ٜق کَ تٝ
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

3533

ّ
ہل ٕصلش لّ ٣ی ِ٧حٗ ِیش رل شوٓق ذ٣اؿ
ّ
ِ
ہل ٕصلش لّ ٣ی ِ٧حٗ یش رل شوٓق ذ٣اؿ
ہَ وشاوٍ ہل ٝن ہل رش دحريء ًسکق ذ٣اؿ
ًؼعـ طلشو یٟ ٠ھٌ ہَ رس کَ آگَ  َ١قروؿ
ہَ ٣ی ُ٧ع قـ شمّ لّ أسّش ٚلش اقگق ذ٣اؿ
ا
ل
س
ُّ ا ہٌ رایمّ ً کلت رعلت میك شہَ
ا

ضٜق الٜ٠ق لّ شوٓق ذ٣اؿ

نیػ الٜ٠ق

راعٌ اليرطلم

عہْ ٠جف الٜ٠ق میك  َ١ذ٣م ٓ٣اوٝن کلٍ٠

ٓ٣ہّن الٜ٠ق

طل َؽالوِ ہَ ٚل مّشا خّ َ١ہَ گ٣رن ذ٣اؿ
ًؼعـ قّٚلظ کٍ ٔو کل ٞہیك ہَ اجی یّح
َ ہیك ٙقش ق٠م ٔو کَ رم شقیق ذ٣اؿ
ِنن

3533

گ ٣ىحّلػ خکف مّي رٜق سَ اُگ ٥ٓ٣ہل
َ ُّ َ١للکنّن سَ ُّ ل ی٠ن ذ٣اؿ
ٚل ٝن خلن
ٞہر

ْحرٓ ّ ٣یّْ َ١جف رٜك

گّم هٗ مّي رٜك
ہب

َ يرعلب خّطر مّّٓ لّ مّ مق ذ٣اؿ
ہَ ىجھ
طل ہلا خّلٍ ٣ی ُ٧حٗ سَ وي می ٙہل گ یّ
رس طرد ْجي خّ َ١ہیك قٍ الومش  َ١شوعق ذ٣اؿ
کیله ٝن ہل ػہرِ سَ ٣ی ِ٧اظ ق٠ش لمعّن ٚلش
ُ
شذ يير ہَ  ،رأّ اْجف  ،رُ٠يء شوٓق ذ٣اؿ

ْ
مؤمیله رعلت کل ىجھم ُّغ ٛامق و امّن
ْ
ج
ى
َ رس طرد قّٚلظ کل مّمق ذ٣اؿ
ھ
اّ یّ
ء

3535

٘ـض ٣ی٧ا رْمق ایمّن ٚله ہَ قٍ الو یـ
لّيُکہنن لّ خىیل جیسّ ہَ رْمق ذ٣اؿ
گھر میك اع٠ا کَ ٣ی ِ٧قرؼ قًمٔ کَ نیٗ
 َ١یمؾ ہل ُّن رن کل ،هٗ کل  َ١شوعق ذ٣اؿ
ہل ّماشُ مّي رٜك کٍ گ ٣هٗ مہ یّب میك
خُّ ٠ہلوِ طلُ٠اشوه کٍ طرد شوٓق ذ٣اؿ
طلاہش رل اوش

ن ی طّه رنکھیل اكم ٠سشا

آوبیك میك مّّٓ ہَ اوش ضٓ٣ ٣ی٧اہق ذ٣اؿ
٭٭٭٭٭

3538

ہلا ہَ ٘ع ٠قرح ٙکَ طلسٌ لّ ٟھر آ ّ ٣ی٠ا
ہلا ہَ ٘ع ٠قرح ٙکَ طلسٌ لّ ٟھر آ ّ ٣ی٠ا
َ میك ہلوِ ہیك رو يير ّ ی٠ا
صفر کَ اق مہنن
ٕص٠ف مّہ٩اروه ٓ ٣هٜ٣ك ہ ٧رم ّ یّ اق ي٧
ُ
ہمّشِ رؿف ٓ ٣اق روي٧ا طل ہلوِ ي ّ ٧ی٠ا
ىحّب شظه ٙطؼ ہیك ٝ ،ن ِیسّن ه٣اه ٙہیك
اسٌ رشُّ میك ہل َ١ہیك طل ہل َ١ہیك گلہ ّ ٧ی٠ا
ػہّه ُؾ ہَ ھیللٍ کل ػہّه میك شٖط صلشت سَ
َ گھر ّ ی٠ا ٔ ،ط ٧کَ ہل ٔط ّ ٧ی٠ا
ٔط ٧ہل ا ُک

3553

و
ظ
ُ
ُ
ص
غ
ّ ش ا ـ ہَ ا کٍ  ،ي٧ه ٙا کٍ ہَ ُّکی٩ي
َ ٝن هٗ علف و ہی ّ ٧ی٠ا
َ ا ُک
ہل َ١ہیك وا َ ط

ٝن شاح ٙہلوِ اع٠اء کل طل ہل ٟھملله لّ ٔسیٟ ٧ھٌ
ْحّ َ١ہ ٧ي٧
ٓ٣وض

مل رؿف ٓ ٣ہل ِیسی ّ ٧ی٠ا

ُ
رط ٧رللارِ خ٠ا ؿی ٙمیك گھر امکل

ه ِ٣طل ىحص خ٠ه ٙسَ اٞہله کٍ رل میك گھر ّ ی٠ا
و یّہٌ سی ٧کٍ هٗ کٍ ػہّه سَ خل ٠ضاُـ ہل
الہٌ وؽػ کٍ ہلوِ کہیك خل ُ٠ىحر

ّ ی٠ا

ہنیفو اوح ٓ ٣ہلوِ ي٧ـ ہل ہ ٧گھڑُ خّصـ
َ طّ لع لّ طل ہلوِ ذ٣ذ ٓ ّ ٣ی٠ا
و یّشي ا ُک

3553

گ٣ي مّلٍ و یّشق

ہل

ٔو

قرخ ی٠ي

اـی٧

کل

ػہّه کٍ قک ٣کف ہلوِ طلسٌ ہل ِیسی ّ ٧ی٠ا
َ ُّمٌ ہیك
گھراُّ جیسّ عّلٍ ہَ ٔ ،و رٜك جیس
َ
ٟ
ہلِ ہیك لصـ آ٥ر سَ ٔط ٧ھٌ ُّملش ّ ی٠ا
ىخق کٍ ٣ی ِ٧اِ اكم ٠طل ٝن مّن و صًّٔ ہَ
غ ٣ٓ٧للؾ سَ ہلگٍ ص٠ا َ١سی ّ ٣ٓ ٧ی٠ا
*****

3553

ہَ آح ُ٠ش ُعّرت کمّل کَ اوٓ٣
ہَ آح ُ٠ش ُعّرت کمّل کَ اوٓ٣
ق٠ا ہَ طلش و مًُؾ كمّل کَ اوٓ٣
کو رس کٍ خللي گ ُ٣سَ ہَ شوٚؼ و سیُ٩
ٝن

گ

لـق ٢یلُ کَ ٞہّل کَ اوٓ٣

م قّم خّلؼ اکی ٧کَ ہیك رل یـ امّم
ہل ٛف رل یـ امّمٌ خًل کَ اوٓ٣
خ٠ا ٘عّلٍ  ّ َ١ی٠ا م یّ اِ مّلؾ ؿع٧
ت مہّشُ ٌکـ کل ا٢تٌ و یّل کَ اوٓ٣
ٙ ٟ
ی
ط
ك
ـ اِ ٔو عّلٍ
ٞہیك شيا کل ھٌ

ٝن ٣ی ِ٧لصـ و ه٣م کَ طًل کَ اوٓ٣

3550

ٞہٌ ہَ اوحٗ و ال٥م ہ ٧اُؾ صت ٞو ًسّ
ٔس آق یّب و ْجلم و ہًل کَ اوٓ٣
ّ یّش ہل کَ ٟھرِ آظ ُّظ رش کَ ٣یِ٧
اوش رٚلٜك ٚلٔو وي ٔو کٍ ٘عّل کَ اوٓ٣
ّ
ُ
َہَ ؽز و ي٧ـ ٚله رشش ٝن ٣ی ِ٧م قّل
ش کھ
کو رس طرد سَ طلاہ ِ ٧قّل کَ اوٓ٣
ي٧ـ ْىجي کَ ٓ٘ ُّ٣عّل کل ٔو کٍ
اٟھّۓ ٟھرُّ ہَ ا٢تٌ

َن
قدال

کَ اوٓ٣

ہل گ٣ي مّل و یّشق رسّم الٜ٠ق ٔو کٍ
ہُ
طل صّعًو ہَ هٗ ا ـ الصًل کَ اوٓ٣

3553

ہَ وصع زصل ٙاخًف کٍ ت مہّشُ ٕہّ
ٔس ہل ٞہل سٹھٌ نیفٌ زصّل کَ اوٓ٣
طلاب رولٔ

راشٜق مّٟي مل یّ ہَ

ُ
ہ ٧اُؾ ىحص کل اظ کَ ّؤال کَ اوٓ٣
طل ضُ٠يء ٔو ضٜق الہ ُ٠ہَ ْجف الٜ٠ك
ُ
َ کمّل کَ اوٓ٣
کمّل طؼ اٞہیك ْچس
ہَ ٣ی٧ا ّ ی٠ي ٝن ػ ی ٠عی ی ٠ػ ی ٠علٍ
َ م قّل کَ اوٓ٣
ٕگّي لطػ ہل ا مک
٭٭٭٭٭

نیػ رٜك ہَ ٓ٣ہّن ہ٠اُ

3558

ہَ آح خلؼ میك و یًر مّي گ٣روه قر
ہَ آح خلؼ میك و یًر مّي گ٣روه قر
ٝن کیله ہل ؿ ّزل و مّراه ہ ٧اُؾ ّ یؾ اـی٧
ّ یّۓ ُّّْ طیٗ امّم ٓ ٌ٤ه ٣میك
رلله ٝن رْمق رٜك کَ لگُّّ ہله ٔسی٧
ہّه رنکھم ىحلس و یًر مّي رٜك ي٧وش
ظمق ٚل م یّ ٝن ہَ خلٜ٣ٓ ٠ك سَ ٟھٌ ٞہی٧
ُ
ہَ طؼ کٍ ُّت اسَ د ٜلّ ٚلاب خّصـ ہل
ُ
ىخٗ طل رُکي لَ ملَُّ لّ شذ اٚلش

3553

مو

ہپس

ہ ، ُ٠مہر

بزػ

رٜق طؼ

ُ
کہله طل کجي می٧ا مم٠ود اظ سَ ہَ ٞہی٧

َ
ُ
َ ہیك منن سَ ٕصَ ٠خوش و طلع
رشور ٓ ٤ھن
ُ
شذ زصلش ٝن ٓ ٍ٠٤ہَ حٗ ملؾ کٍ ٗ ظر

خ٠ا لّ مک ٣هٜ٣ك کیله ٝن رم ُ٠م ہ ٧رم
ُ
کو اظ  َ١ہمکل رُّ أسّ رٜق لّ شہی٧

َت
م

عللم ہیك ِ ،نیلؾ طلر ہیك زع٧ت

اٞہیك کَ قبض کٍ خّشُ ہَ ٞہر ہ ٧خّ ٓ٣
ہیك ضبغف ٔو يرراه ٓ٣ہّن رٜك آقّ
َ
ُ
ُ
ٞہیك ہَ شوُّي وّمه لّ ػہّه میك ا کل زش

طّ
ػہّه میك ـ

3553

شيا

کٍ ٞہیك ہمیك ٓ٣واي

ہَ مّٝن ٓ٣ہّن رٜك مّي لّ می ِ٧ي٣ٓ ٧
َ ٓ٣
ہَ ىلقی ٙاسَ  َ١شّْ و مؾ قر سن
ہَ معت ق ٠طل کو ٓ٣ہّن رٜق طؼ سَ ٔط٧
َ ٔس لَ ه٣
خً وي گلہ ٧م كصلر ا ٢ن
طل مُّـ آ

گ یّ ٓ٥ر ٓ٣ہّن رٜك اظہر

ہ ٧اُؾ ش ْ ٜو ًُ میك ٓ٣اۓ اہـ وَ
ٓ٣ہّن رٜك ٔو واَ لّ اْف ُّق سی٧
ہنیفو

وَور رد

ٍہر

َ
الو ش ہن

ٓ٣ہّن رٜك کَ ہیك و یک٣

ہیك

ُرشنَش َنذ َبز
طل َنذ

3555

هعنّا

اِ ٔو واَ خ٠ا هٛ ِ٣ف کل

ٝن شوض آة کٍ و یًر لّ و یّشق ٓ٣
مًه ٙآة شہل لصـ کی ُّ٧سَ م٠ا
 ٙقّ ہل آة کٍ طمل اِ زصلش و یـ زع٧

*****

3558

ہَ آح لصـ خ٠ا سَ کمّل طل ٍ٠لّ
ہَ آح لصـ خ٠ا سَ کمّل طل ٍ٠لّ
شہَ

ہنیفو ٚلٞہٌ

م٠ا شہَ ٚلٞہٌ ي٧

ارپ ّٖال طلٍ٠

لّ

گ
ل
سی ٩طنتٌ ـق

َ طلسٌ سَ ہ ٧اق ٚلٞہّل طلٍ٠
ک ھل

لّ

ُ
ٝن ہلوِ ٟھر اسَ روٚله ػہّه میك ش ْ ٜو ىخق
َ ضٜق ہ ُ٠مّ ہًل طلٍ٠
ن  1طل ر نکھ
طلسٌ ٝن مّي

لّ

کل و یًر کٍ و یّشق ہل

ٝن ٞہنی ٙمیك ہَ ہ ٧رم وقَال طل ٍ٠لّ
َ ہًل طل ٍ٠لّ
٣ٓ . 1ہّن رٜك مّ طل ر نکھ

3583

ن  1طرب سَ مؤوبیك ٟھملَ ٞہیك سمّ َ١ہیك
طرب سَ هٗ کَ ٞہ ٙہَ طلىحّل طل ٍ٠لّ
طلسٌ خ یّب میك آ َ١کٍ گ٣ي مّلٍ کٍ ٟھر
ہلا ٝن ىجي کل ٞہ ّ ٙیؾ قّل طل ٍ٠لّ
ُ
َ ہلا ٚل اسَ
وصّل ٔو کَ ق٠م ُؾ رس
ػہّه میك وصـ ہلا َ ضوال طل ٍ٠لّ

ن2

شہله خلل میك ٚلٞہٌ مّي رٜك کَ رطُ ٧لؾ
ٝن صت ٞو مّم ہَ طؼ سَ ّؤال طل ٍ٠لّ
َ
ن  1طلر آح ہل کَ ىچؿف ہیك ٞہنی ٙر ٢ن
طرب سَ هٗ کل ٞہّه ُؾ طلىحّل طل ٍ٠لّ
ن ٥ٓ َ 2ال

3583

ّ یّ اِ رؿف قلؾ ٚل  ,ہَ ضٜق الٜ٠ك ٔو مّ

ٔو دمحم

ػہّه میك مّي کل ٍ٠طلع زصّل طل ٍ٠لّ
ت مہّشا خّي و رؿف رنکھک ٣ہل اِ ٔو رٜك
ع٠و کَ رل سَ آُّ ٣یمّل طل ٍ٠لّ
ط
ٝن رن ف یـ ٔو ضٜق الٜ٠ك کٍ زع٧ت میك
ٕصیٗ ىجي

کل ہل ہ ٧مّل مّل طل ٍ٠لّ

َ گّ ُ٠ش رٜك ٟھّ ٍ٠کَ ىجھکل ص٠قَ میك آح
مل
ُ
طلسٌ کٍ مّل اصھّ َ١شومّل طل ٍ٠لّ

ٓ٣ہّن الہُ٠

3583

شہَ رسّم رٜك اوش ُ٠ش رٜق لّ ٟھٌ م٠ا
خ یّب میك ٚلٞہٌ ہ ٧رم وصّل طل ٍ٠لّ
ق٠م ہل مّي کَ رس ٕہر میك اِ ػ ی ٠علٍ
ُ
ٚل رطُ ٧ؾ شہَ اظ خّ طًل طل ٍ٠لّ

******

3580

ہَ َُّ ٣ی ِ٧ىح ٠کٍ کیٍ٠ُّ٧
ہَ َُّ ٣ی ِ٧ىح ٠کٍ کیٍ٠ُّ٧

ٞہیك ع قـ کل رس لصّ میك شمٍّ٠

ہَ ـی٧ت میك الکّش ال یّب کَ
ُ
ہلٕ ٍ٠ص علٍ ٓ ٣ع ٣ٓ٠میك ،اظ میك

م٠ا رنکھک٣

٣ی ُ٧مؽحز یمٍّ٠

٣ی ِ٧وَول َ روبّت کٍ مّه ہَ سمٍّ٠

علٍ کَ خگ ٣خّن  ،طیٗ کَ ُّّْ

ہ ٧اُؾ آن ه ُّ٣ہَ ًعکـ وسٍّ٠

ٞہیك ُُّّ ُّ ٍ٠عوملل ٣ َ١ی٧ا

ٞہ ٙؼھّن زالٍ ٝن مّشُ خ٠اٍ٠
ُ
ظ یّ خُّّ ٠مشح  َ١اىؼ میك ٍُّ٠

اِ مللٍ دمحم ٣یٚ ِ٧لش سَ
ہُ
ک
ج
ن
ھ
َ ر ک٣
ٝن ا ـ اللَ  ْ َ١ھ

ٞہ ٙرھلم سَ ػ ی ٠اعجٌ و یٍّ٠

٣یُّ ُ٧ق زع٧ت میك ػ ی ٠اَصّؽٌ

ٞہّ ٍ٠میك مل ٍ٠کٍ مَّ ہَ ٍَ٠

٣ی ُ٧نیػ سَ س ْ ٞہل ہل کَ رْمق

ػہیف میك خّ خّ کَ ٔستٌ ٔسٍّ٠

کٍ رنکھٌ

ہل ٍ٠حٗ لصُّـ میك ٔو کٍ خ یٍّ٠

٣ی ُ٧م٠د ٚل ؽرع ٓ ٣للؾ طمٍ٠

سَ ٚلشا ٍ٠سط میك خ٠ا  َ١لکھٍّ٠

ُ
ْحلٍ ؼخٗ اظ

ه
ف
ل
رَ

٣ی ِ٧ہّْمٌ  ،قّطمٌ ٥ٓ ،م میك

یمّ ٍ٠عًم کٍ ہَ

*****
*****

َؿبطز

مٍّ٠

3583

ہَ ٕص٠ف ْجف رٜك کَ آسمّه َُّ َ١ي٧
ہَ ٕص٠ف ْجف رٜك کَ آسمّه َُّ َ١ي٧

ن
نُ ِ افعف ہَ َـنش ضش كسّه َُّ َ١ي٧
ِّیُ
ٞہر ْحط یـ ُعّرت ىجھکل ٔس ہَ اِ ہمّ
مّٝنء رامّن مّي أس و خّه َُّ َ١ي٧
کیله ٝن ہل گ٣رن می ُ٧آگَ ٣ی ِ٧ہ ٧وقٔ ظف
ہَ ٣ی ِ٧ارسّن لّ ُّش گ٣اه َُّ َ١ي٧
ضار شاي آذ٣ت سَ مؤمیله عّقـ ٝن ہل
ْ
ملت کل ىجھم کھڑُ ہَ ہ ٧ضمّه َُّ َ١ي٧

مّي رٜك

3588

اہـ رّ یّ ہیك طل ٘غمیٌ ٧کّه میك ًسبعـ
َ م یّ ٝن ٌکّه َُّ َ١ي٧
قی ٧میك لَ خِّی یگ
َ ہیك اہـ ضمیك ٝن آسمّه ہَ آسمّه
کہن
ُ
ىجھکل آُّ ہَ ٗ ظر ٔس اق رھلاه َُّ َ١ي٧

دفعنز

ُلتٌ ہَ ٔو کَ ُّم کٍ ُّ٣ی ٧سَ

حٗ ًُ آ ٍ٠ہَ کلُّ ٍ٠گہّه َُّ َ١ي٧
لَ خلل ہمکل وہّه ُّ مّي رٜك رس خّ ٝن ہل
ٝن ضمیك ضٓ٣

ق٠م ٝن آسمّه َُّ َ١ي٧

َ ہیك امکل ُعّرت  ،میمی ٙہَ اٌکّ ُّم
کہن
ُ
ملش ؼھـ کٍ خّ شيا اصُّ ہَ واه َُّ َ١ي٧

3583

طل رسیك طلع ؽلق ہیك وي ہ ٧خگو ہیك ىجی٧م

َ ػہّه رنکھٌ وہّه َُّ َ١ي٧
خّ َ١گـ ہمن

ہلوِ حٗ رو یّش میك ٘علُ ٢ره ٙمّي رٜك
طلر کٍ خّحٞ ٙہیك ٞہر امّه َُّ َ١ي٧
َ شہّ خُّّ ہله ٛف سَ شاي میك
ٟھؾ کَ میك ٢تجھ
ٚلؼي ٢یلالل می٧ا اِ ہيرہّه َُّ َ١ي٧
َ مّي رٜك کَ ُّىه ٓ٣
لَوےتٹ رنکھّ ہَ ہمن
ُ
ُ
اظ رش عل طّه کل رعکّ ہَ ٌکّه َُّ َ١ي٧
ُل یلل گل آح ہَ عخق ظمق میك لصـ گـ
اُؾ رن ہَ آمُّ ٠ر ذ٥اه َُّ َ١ي٧

3583

نک ْنزءر

" اعل ر َبھا

َ

شافرلھا "

ٟھٌ ُّر

ہَ

لَ کَ ٟھّگبگّ ضمیك کل آسمّه َُّ َ١ي٧
ٚل ہمّشِ گھر میك ہل شوٚؼ قزا ٞہر ق٠م
ہف ٣ی٘ ُ٧علیق شکھیك اِ و یّه َُّ َ١ي٧
ہف ق٠م ٝن ي ٧شکھیك اوش ْجف رٜك اض شاي لطػ

مّي رٜك

ره ِ ٙهف ٙکل شکھیك ہل مہرُّه َُّ َ١ي٧
مؤمیله رل ظمع شکھم ْجف رٜك ہیك ِنٹي ٓ٣

مّي رٜك

اوش امّم الـع ٧ہیك ملطلر واه َُّ َ١ي٧
ْخ ٙرعلت ضٟٓ ُّ ٣ھّ ٍ٠دمحم کَ شہَ
اوش ضِی ی٠ي ہل

َ َِّ
چُ

ضش كسّه َُّ َ١ي٧

مللٍ

3585

هؾر رشُّ میك گہر ُّح ي ٧رشُّ ہَ رس
کیله ٝن رّ یّ میك ہل خُّّ َ١وسّه َُّ َ١ي٧
ُّ الہٌ حٗ کو اكم ٠لّ ہل وقٔ وأسیك
ہله

عُ
خ
لٍ اليرٕضٌ للي کناں َُّ َ١ي٧
٭٭٭٭٭

3588
ہَ ٣ی ِ٧ظمق میك م٠ا مّرمٍّ٠

ہَ ٣ی ِ٧ظمق میك م٠ا مّرمٍّ٠
ٚلاضا ہَ ٚل ٝ َ١ن رٜك کَ ظمق کل
گ

ُ
ہَ ل یـ کٍ صت ٞو ًسّء ٘غمن طلاٍ٠
ًُ

ه ٣عللم ضقتفٙ

لّ ٍُّ٠

لـق کٍ شوض اضل سَ

َ اِ ٕہّ ُّػ یٍّ٠
ملٍ ہَ ْجھ

ُ
خ٠ھر رنکھ یّ ہله ارھر ٚل ہٌ ٚل ہَ

ُ
ہَ ٣ی ُ٧اللہ ٙکٍ هٗ میك ٔسٍّ٠

ٕع ٧سَ ٕصی٧ت سَ ؼھُّّ ػہّه کل

ٝن ًط٧ف سَ مؾرب میك ہَ ٣ی٧ا ٍُّ٠

٢تٌ کَ گھرا َ١لّ ٚل ہَ ٕہیسّي

ہَ رّ یّ و رٜك ٓ٣ ٣ی ُ٧لکيراٍ٠

٣یُّ ُ٧ق رہلی ٩اوٓ ٣اِ مللٍ

م٠ا ه ٣شہَ ہیك ملؾ ُّو یٍّ٠

ہ ٧اُؾ رل کَ ٌع ٧میك ٣ی ُ٧وَ کٍ

ّ یّ ٍ٠ػ یّّٔ  َ١ىحکف

٣ی ِ٧حٗ میك اوش ٣ی ُ٧خ٠ه ٙمیك مللٍ

َ ٚل طلاٍ٠
٢تٌ آ شہٌ ہَ ىجھ

٣ی ِ٧قبض و ارسّن و ا٘عّم لّ ہَ

ہ ٧اُؾ آن مّهٝ ٣ن ػ ی ٠یمٍّ٠

ٝن اُ٠اعٌ

*****

و یٍّ٠

3833

ہَ ٣ی ُ٧طرض وـظ خ ُ٠لّّ یّت سَ
ہَ ٣ی ُ٧طرض وـظ خ ُ٠لّّ یّت سَ
َ ہیك اق اق ُّت سَ
ّم ّم ٕکّت کھلن
مْ ْجي مّ طلع ّ یّن ضمّ َ١میك ہَ کلٍ٠
سیٜ٧ك ضُّري ُّت ہَ ٣ی ّ ُ٧یّت سَ
خ َ َ
ہَ ٣ی٧ا لف ضوشف رعلت لّ ُّخ٠ا
قّٛف ٝن لّشخّٝن ہَ ٣ی ّ ِ٧یّت سَ
َ ُّ م٠د رـق کٍ
٘ؾرٙػ خلف کٍ لکھ
عّذ ٥ہَ ٗ ظؽ وصػ ٔو طلع ص قّت سَ
کلٓ ٣لّ خّم  ،مّٝنء طمٞ ، ٍ٠ہّش خل٠
َ ہیك ہف ٣ی ُ٧سات سَ
م یّ م یّ او ی ٠ش کھن

3833

ه ُّ٣ہله قک ٣م٠د ٔو رٜك میك رس گھڑُ
آ ٍ٠ہَ آقرٜك کٍ ص٠ا ًش ػہّت سَ

م٠د ْمیف ؽل
ق ٔو رٜك کَ قبض سَ
ر
ي٧و ی٠ي ُّـ آہل ہَ می ُ٧روات سَ
َ ہّت رُّ ٣ی ِ٧ہّت میك
حٗ سَ کو ہمن
َ ُ ٠اہلل کَ ہّت سَ
٢یػ ٙکٍ گلُّ ہمن
رُ٠اش ٣ی٧ا ه َ١٣ہیك طل شوض و هٗ اٞہیك
رن ػ ی ٠سَ ضُّري ہَ هٗ هٗ ٓ٣ات سَ
َ
ُّ٣ ٍ٠ی ُ٧وصؤ لّ طل ٞہر ِ قّ ِنن
َ وي
ٞہل

کلرّناں

ه ِ٣آب خ یّت سَ

3833

ًص یّف ہله میك شوض ظہلش امّم لّ
ّ یؿ آ گ یّ ہله سی ٧کٍ ُّشُؾ شات سَ
ّ
او یّري ہله خ یّم امّم ال٥مّن
ُ
ُ
رٓ٣ا ہل مبصـ ٣ی٧ا ا کٍ ق یّت سَ

کَ

ٞ
ٹ
ٟ
م
ہ
ک
ی
ت
ی
چ
َ ہف ھٌ می٩ل كصلر ٓ ٣ھٌ
گ
ٚل  َ١لگّ رُّ ہَ طرٚؼ ْحّت سَ
اؽمّل

صّلحّت کٍ ٚلقیؼ رِ خ٠ا

َ نی یّت سَ
ىحومؽ طؼ ٘عّلٍ ش کھ

ه
ك
ّ
ق
ر
میك  َ١و یّ ہَ اُؾ ق کَمنن سَ ٝن
ٞہی ٧ػہّه میك ستٌ ٞہیك اكم ٠ممّت سَ
٭٭٭٭٭

3830

ہَ ٚل ٘غه ٙالہٌ ف طّ کٍ
ہَ ٚل ٘غه ٙالہٌ ف طّ کٍ

ہَ ٚل رعلت امّمٌ ُ٠ا کٍ

ہَ ٚل معتٌ ہمّشُ ّ یّ کٍ

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

ٚل ہَ طّھر کٍ آنکھمه لّ ُّشا

اوش امّمٌ ٤یق

و یّشا

اظ ػہّه میك ق٠ظ لّ م یّشا

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

ْجي میك ُّش ْ ٟؿی ٙکٍ رنکھٌ

اوش ضقتف ٙات ه ٙکٍ رنکھٌ

لّ

قلؽفْ ٙجي میك ن ظرت کٍ رنکھٌ

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

لّ ت ير ٚل

يرٕضٌ کٍ طلسٌ لّ يير ٚل

ٚل ِ نع ٚل خللظ و وٓٚ ٣ل

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

ٌصطفٌ کٍ رعّ

ُ
س
ح
ر
٣ی٧ا ن ہَ مللٍ ـق سَ

3833

ل
ق رـق سَ
٣ی ُ٧سی٧ت ہَ ؽ ر

٣ی ُ٧رعلت ہَ ھ ی ٠و ی ٠ت مق سَ

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

قّطمن لّ وي آ ٔؾمه رعّ سَ

٣ی ُ٧مل یّ ہَ ہمکل ف طّ سَ

حٗ ِ قّغ ٙهٚ ِ٣ل خ٠ا سَ

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

راعٌ

اوش رسیق کَ مّٛف لّ راعٌ

َ مّٛف کٍ رولٔ لّ راعٌ
ٟھ ی ل

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

ْجھکل ػ یّظ رنکھّ وقّ میك

رنکھّ ْجھکل

رنکھّ اکی ٧کل ٣ی ُ٧ق٠ا میك

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

و ی٠

القہ٠ا

لّ

ٚل

جنیٗ ص قّ میك

3838

حٗ ٟھٌ رنکھّ وي طیٗ کل رل میك

رنکھّ ْجھکل ہٌ مّٟي ٝن رل میك

شب کل ٟھٌ مّٟي رنکھّ ٝن رل میك

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

یمّض کَ ٘ع ٠رعّ ہَ

ىح٠ي میك ٝن ہنیفو رعّ ہَ

شب ٘عّلٍ سَ ہ ٧رم رعّ ہَ

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

کہتٌ ہَ رل سَ می ُ٧عًمٌ

ٚل ہَ مّلؾ اِ آقّ گ٣امٌ

ٚل خگ ٙمیك ہَ مّہٌ امّمٌ

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

ہّٟي میك ُک٤وه رامق میك ٣ی٧ا

َکھم مکٚ ٣ل مللٍ ہَ می٧ا

ہ٧

َ َ َ َ ُْ َْ ُ
فجصاک الہي ِوي

َْ ً
خیسا

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

3833

شات رن ٚل
میك

ّ یّ ه ٣دمحم

دمحم ہله خّرم

می٧ا

آقّ

ٚل

مللٍ

دمحم

دمحم

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

َ رھ یؿ ُّقر ارا لّ
گْ ٣جھ

می ِ٧مللٍ کٍ م٠د و ّ یّ لّ

ٓ٤ھ یّ شي ٚل قرآن خ٠ا لّ

ہَ رعّ رل سَ ٣ی ٙ ُ٧قّ کٍ

*****

3833

ہَ رعلت ہٚ ُ٠ل اِ طلع سی ٧ننٹھّلَ
ہَ رعلت ہٚ ُ٠ل اِ طلع سی ٧ننٹھّلَ
اہلل ْجھکل

شکھیك

آٟھمه ٞہر ننٹھّلَ

َ
ج
ْ
ھ
ک
ن
کل ر ھّ
اہلل شِ وخّہ ٙرس وقٔ
َ خگ ٣ننٹھّلَ
َ ہمن
َ ا ٢ن
ہّٟھمه ٝن ا ٢ن

ْحـ هساد

٣ی٧ا

ہل

ُّش وش ٞہّه ُؾ

ُ
َ ت ير ننٹھّلَ
خّوِ ٝن زالیله سَ ا مک
را٢یله سَ مّي رٜك کَ کہو رو ٝن ہل م قُّـ
َ گلہ ٧ننٹھّلَ
ٟھمصُ سٌ آب ا٢تٌ ش کھ

ُ
ُ
رعلُ ہل ہًط ُ٧لّ طل شؤ َ١و سَ امکل
3835

َ
َ میك اّ یّ ٞہل
منن آ ِنن

يير ننٹھّلَ

نک ُّم مّي رٜك کٍ لّقٍ سی ٧ہَ ىجھکل
آ َ١طل َکي رْمق ٢یغ و ٣ی ٧ننٹھّلَ
خّٛف ٣ی٣ٓ ِ٧آ ٣رِ مک یّ ہَ ٟھً مْ
َ اوش اّ یّ
ا٢تٌ ِیسّؼ ر نکھ

گھر ننٹھّلَ

ّ
ُ
شسیف کل ٣ی ِ٧آ گَ ىلت ٝن ہلوِ رم کٍ
يٟ ٧ھٌ ٝن ہلوِ ٝن َٜق ٓ ٣حٗ ُؾ سی ٧ننٹھّلَ
شاي غ٧اؼ سَ کجي ًعکـ ٝن ہل

گ٥شُّ

ہّٟھمه سَ مّي رٜك طل طلر آن ه ٣ننٹھّلَ

3838

حٗ ُؾ ٝن ہل مؤُ ٠رشگّي آ٥رُ سَ
ممکق ہَ ُّش رعلت کلٔ ٍ٠ط ٧ننٹھّلَ
خّمَ کَ گھی ِ٧سَ ہَ وي ٢ت ٝو ُّب کھٍّ٠
رامق لّ ٚلؼي کیله ه ّ ٣یلٍ کير ننٹھّلَ
ُ
اطرش لّ ـی ُّ٧ہَ م یّ ـی ٩اظ کَ آگَ
رو إگلیله ٝن طل کو قپی ٧لّ رش ننٹھّلَ
طمل  ٙقّ ہل ٔو کٍ حٗ ُؾ ػہّه ہَ قّٛف

اہلل

َ مّم و ىحر ننٹھّلَ
ْجھکل ش کھ

جی یّ شہَ دمحم حٗ ُؾ ػہّه ہَ قّٛف
طل يرّبن ہَ ٔو لّ وي سیف ٓ ٣ننٹھّلَ

3833

آ گَ ٣ی ِ٧طلاه ہل اوش ُلکو ٣ی ٧ہلوِ
ُ
َ امکل مّم و ىحر ننٹھّلَ
اہلل ش کھ
اكم ٠ہل اض يٚ ٧ل ٌع٧وـ م٠د ٔو میك
اب هس رغ قک َ١ ٣ہَ ٟھر ُّل و ٓ ٣ننٹھّلَ
٭٭٭٭٭

3833

ہَ رھلم ٓ٥م میك راعٌ اَمّم آ َ١ہیك

ہَ رھلم ٓ٥م میك راعٌ اَمّم آ َ١ہیك
مّي رٜك کو ٘عتٌ ُ٠ش الٜ٠ك عّلٍ م قّم آ َ١ہیك

خلل اِ اہـ وَ هٗ ٓ٣اۓ انیف یّل
ضہَ ٕصیٗ کو ُ٠ش النمّم آ َ١ہیك

ق٠م سَ ان کَ ہل آُّر طل کو ہل ُّٓ٣ر
ٞہّه وي ُّّْ ـی ُ ٧اَُّم آ َ١ہیك

وي ُّّْ ٔو طیّت

کو رس  َ١اِ ُّشو

ہَ ُّۓ رعلت طؼ ا٢ن طّم آ َ١ہیك

ٚلاب

ّ
دٜ

3833

ض
ت
ق
فٌ ه٣و زصلل کو وي

و یـ ہَ رس لّ ٝن ٢ی ٙالحرام آ َ١ہیك

ضہَ ٕصیٗ کو ُ٠ش الٜ٠ك اوش كمّل الٜ٠ك ٔو
ت مہّشِ ٕہر میك ُّ اضرخّم آ َ١ہیك

طل کجي کو رل میك تٌنّا ٟھٌ هٗ ہل ٍ٠خّصـ
و یّ طل هٗ  َ١کو معطٌ اليرام آ َ١ہیك

ه٣و

ّ یّش

َُ
ٚلاقی ٙاوش رشش ٔو ٓ٣

ت مہّشِ گھر میك وي ْحـ الک٣ام آ َ١ہیك
ُ
ٟھرٜك ہیك رامق او ی ٠ا٢تٌ ٟھر ٟھر ه٣
طل رش ٝن مّي کَ ٔس خّغ و عّم آ َ١ہیك

3830

قیلل میك ہل ٝن ػ ی ٠علٍ کَ گ٣غن ٞہیك
ٝن مّؽروه سَ ہٌ اظ کَ لًم آ َ١ہیك

٭٭٭٭٭

3833

ہَ ظہلش کٍ ٓ٣ہّن ق ٠خّء کفْ
ہَ ظہلش کٍ ٓ٣ہّن ق ٠خّء کف
ّ
ق
ره ٙاظہر میك شُّ ٍ٠نیػ و لف

ٗعف ٣ی ٧میك اؼحّض علف و خکف

م

ع قـ و وہف ہَ ـی٧ان ذ٣ـ و للف

لصـ إہر ہَ قرُّن ؽسب و

ؽق

ل یـ میك ٚلم کٍ مّن اظ یّد ہَ

ضه ٙمیك ٗ ظؽ کٍ لصـ الصّد ہَ

ُ
پعذ سَ قرب کٍ شود إصّد ہَ

ُ٠ش میك ًْس کٍ صلء وصّد ہَ

اْف طّہً ٧ؿمٌ کٍ ٙقسی ٧ہَ

ل لظ میك معتٌء طؼ کٍ ٢یلٓ ٣ہَ

ظہر و ٗغق میك شٖط کٍ  ٙق ٣ٓ٠ہَ

قلٗ کٍ َيراء لْ سَ ٘عپی ٧ہَ

شوضنء ُّق اعً م ٔطٜ٧ق ہَ

َ قسب ہَ قّب ىلسیق ہَ
آ ٢ن

ٚلش ق٠سٌ ہ٠أّ ْحٜ٠ق ہَ

م یّ ؼخٗ جیبیق میك عیبیق ہَ

3838

َ
ؽرظ اٚلش کل اہً و ٕہً کہ
کـ ّ یّٚل

کل

َ
ع قً و  ٙقً کہ

َ
خل ُ٠مّقٍ کل عً و ٞہً کہ
ُّ ؤَّ ٝن

َ
ىلَ و هعً کہ

ػ ی ٠کٍ ؽرػ ُّضف ک قیق ہَ

رُ ٠آقّ میك ّ یّسٌ ٝن عیبیق ہَ

گ٣غن نیؾؽ سٚلب سَ شخلیق ہَ

مّي کل٤یق ٌص٠اف رصبیق ہَ

ٚلش آقّ سَ ٔسکیق و ْحرُؾ ہَ

ػ ی ٠کٍ طلر و ی ٠سَ  ٙقک یؾ ہَ

میك ہٌ ٣یُ٧ؾ ہَ

أس و عق کـ ٝن مّي کٍ یمل یؾ ہَ

ُّقٍ ٓ٣ہّن ٙومُ سَ طيرٜق ہَ

مّي کل٤یق ٓ٣ہّن قر٤یق ہَ

سات اوخ ٠طل ُّقٍ ٚل اّبیق ہَ

صللات سَ راٛف ٝن ؿعٜ٧ق ہَ

ايري

نہیہَ

*****

3833

ہَ غی٧ت ىخ یّش لّ ىخ یّش ضمیك ٓ٣
ہَ غی٧ت ىخ یّش لّ ىخ یّش ضمیك ٓ٣
ٓ٣ہّن رٜك

ٔو ُ٠ش ہ ُ٠م طلع اٚلاش ضمیك ٓ٣
ہلوِ طل ذ٣امّه وي ُؼ ی ٠اضلٍ ٚل
ٔس شمؾ اشم ہل وہیك ّ یّش ضمیك ٓ٣
گُّ ٣ؿ میك آوِ وي گـ اُ٠ام ٚل اظ رم
ؼھؾ خّوِ ارب سَ سٹھٌ اىحّش ضمیك ٓ٣
آگَ ٣ی ِ٧مّہّن ػہّه اِ ٔو عّلٍ
٘
َ ہیك رو یّش ضمیك ٓ٣
ع ظیف سَ هٗ ش کھن

3833

ہل وًو میك ٛف ٍُّ٠ء ٘عمّه اِ ٕہیسّي

اوش وشؾ میك ٙومُ میك ہل ؽي ّار

ضمیك ٓ٣

خّگی ٧میك ہَ خلٜ٣ٓ ٠ك ان کَ طل کلٍ٠
ه َ١٣ہیك وَ لّ ٣ی ُ٧اقراش ضمیك ٓ٣
ہَ فحر ان امًق کل هٗ اہـ سمّ میك
َ ہیك طل آ ٔو کَ خللراش ضمیك ٓ٣
ِنن
َ طّٙػ مو و طلشو ی ُّ ٠قًق
ہَ اظ لنن
ض
ت
ق
کعنن ہَ فٌ ٣ی٧ا رشُّش ضمیك ٓ٣

گ ٣آب وصل ٣ی٧ا نیط ٧ہل ہ ٧اق خّ
ٚل کل ٗ ٍ٠ظر آوِ ٝن ٢نمّش ضمیك ٓ٣

3835

وي خ ی ٠ہَ و یًر و یّشق کَ قلؾ ٓ٣
اظ سَ طل ٞہّ ٍ٠کٍ ہَ للکّش ضمیك ٓ٣
ہَ آح لّ وي شوض کَ طمٟ ٍ٠ھٌ ع٠ن سَ
ه ُّ٣ہَ ّ یّش آة ٝن ا یمّش ضمیك ٓ٣
ہَ طؼ سَ رعّ ہّت ٝن ہل ٔو کو ت ملراش
رلی ی ٠علٍ

خ ی٠ش

ّ
ه٣اش

ضمیك ٓ٣

ٛف مّ ٞہیك اِ ْحر ىحّ عّقر و مّٓ٣
اوش ػ ی ٠علٍ مّ ٝن گبہگّش ضمیك ٓ٣
٭٭٭٭٭

3838

ہَ کعننء رل ٔو لّ  َ١مّقنن شب خّٝن
ہَ کعننء رل ٔو لّ  َ١مّقنن شب خّٝن
مْ شاض ٞہّه خّ َ١طل يرر ہل  َ١گّٝن

م یّ

ُّشع شظه َ١ ٙاق یّل م یّ ہف ٓ٣

ُ
رعلت کَ ص٠ـ اُ٠ش ّ ی٠ا م یّ رش راٝن

ت نی یـ ٔو رٜك کٍ طل مّي سَ رّ یّ ہَ
معللم ٞہیك ہف کل راُّ ہَ کو رٚلاٝن

م یّ خّي و خًلٔ ہَ م یّ مّن و ٕہّه ٙہَ
ىخ یّ ہَ اسٌ ي٧

ل
ٓ ٣ا ل یـ ملللّٝن

3833

ہَ طرض

ه٣یمّٝن  ،ہَ وصع شؿنمّٝن

ہَ ٌکـ ٓ٥شگّٝن  ،ہَ مّن ول یّٝن
کیله ػہـ کٍ ُّشُکٍ اب وؽػ ٝن ہل ُّلکـ
حٗ علف سَ شرص ی٠ي رعلت لّ ہل لّمّٝن
َ
ٟ
ہَ ػہريء ضّ یّ ٓٙ ٣ومُ کَ ھیق و ی٠ا
طله ْمع

نیص یّه ٓ ٣آِفنن ہل ٓ٣واٝن

َ
ق
اطماش ملؾ وع ہَ  ،رو یّش لؾ وع ہَ
شق یّش ہَ مّہّٝن  ،گف یّش ہَ يرراٝن

ہیك ٔو کٍ ُ٠ولٔ اب آُّر ٌکّشم هٗ
ُ
مّّ ی ٠گلص یّه ہَ او ی ٠لّ وٓ٣اٝن

3833

آنکھمه ٝن ل یّ خّوِ طل ٣ی ٧معّه ہلوِ
ہل م ؼہر ٚلش

طؼ رس ٣ی ٧لّ متحّٝن

َ آ خّوِ ٔو رٜك کَ
طل خّق ق٠م ٢تچ
ہَ کحـ ٕع٧

اّ یّ وي خّق ه٣سمّٝن

ہَ ي٧ؾ لّ خّمٌ ٝن  ،ہَ نیػ امّمٌ ٝن
ہَ مّي گ٣امٌ ٝن  ،ا ٕکّ ہَ ٓ٤ا خّٝن
َ
ہل ٚلشِ م طّلْ هٗ طل رل سَ رعّ ْچس
ُـ خّوِ الف ىلشا وي

لَت

ہَ نیضحّٝن

اظ ّ یؿ ضمّ َ١میك ْچظش کٍ طل ہیك شسمیك
َ
ہه ٙسَ ْحّ زع٧ت َ َ١ہیك وي شسمّٝن

3833

َ ہیك ٞہٌ ہ ٧رم اِ ٟھّ ٍ٠می ِ٧ہم٠م
ک ہن
رّ یّ ٝن ٝن رل َُّ رّ یّ ٚل ہَ

ف ّناہن

يً٧ش ٙہَ وي مّقٍ ِی یّ ہَ ًُُّ ہَ
َ معتٌ لَ ل لظ لّ ٢نمّٝن
ٟھرُّ ہَ من
اِ مّقٍء مق ُّلکـ ہَ سات ٣ی ُ٧طله گـ
ُ
ه ُّ٣ہَ ص٠ا ل یـ ُّ گـ سَ ہل ًص یّٝن
اظ مّي لّ ہَ نبنن ہ ٧علف لّ گتچبنن
ہَ مّشُ خ٠ا ٍ٠میك اظ گت ٜسَ اق راٝن
ُ
ہَ شوۓ ي٧ـ ٔو لّ مّّ ی ٠شذ طلُّه
٘عتٌ کو ٓ٣آ ٣ہَ گ ٣وصػ هٜ٣ك ُّ ٝن

3830

ہَ روش میك اظ ٔو کَ ٔس علف کل ىخ یّشُ
ُ
ُّ زضف ہل گ ٣طّعٌ لَ اظ سَ ذ٣یمّٝن

طلب

ہَ آح طلسٌ ظف ظف رو ػ ی ٠ملٍ ُّہف
ٔو ٚلع هٜ٣ك اوش ہف رو ػ ی ٠لّ مک٣اٝن

ہل ْحر ع٠و اض عف ہل مّر ٔو اه٣م
ٞہ
لیك ییبیك

٢بہف

آُّر شہَ

خّٝن

ہَ ُّم خ٠ا ُّقٍ  ،ہَ سه ٣خ٠ا واقٍ
ہَ رٜق کٍ ُّ٤یك طؼ ُّ ،قٍ طل ہَ اكسّٝن

طل زع ٧مّ ضُ٠ي ہل اوش ضُ٠ي ه ِ٣هٗ کل
ُ
ہ ٧گٝ ٥ن و یّظ ان لّ ہف سَ ٝن ہل مک٣اٝن

اب

3833

ہَ لطػ ىخق ٔو لّ ٙفر ْ ٞرل ىحزوه
طله گ٣مٌء صفراء کل مطفٌ ہَ ٞہٌ راٝن

گ ٣وصػ لکھّ خّہَ اظ ي٧وش ٓ ٣ٓ٣لّ
َ
َ لّع ٢ہل ضش اكسّٝن
ہل للؾ ضشٜك ٞہل
َ الفٙ
ہَ کلن ّما ان کَ طؼ سَ ہل رس
َ ہل حٗ ہه ٙسَ ہل ُّشاٝن
لکه ٙسَ رس
ىجي ػ ی ٠علٍ اوٓ ٣شہَ لطػ ٔو طلسی٧
ہَ خ٠ه ٙعّلٍ میك ٝن ؽرػ عًمّٝن

*****

3838

ہیك گـ ُ٠ن کتٌ ْ ٣ٓ ،جي مّ گـ ع٢اش کہّه
ہیك گـ ُ٠ن کتٌ ْ ٣ٓ ،جي مّ گـ ع٢اش کہّه
ہ٩اشوه گـ ہیك مگْ ٣جي مّ ٚل ٞہّش کہّه

ہ ٧اق گـ کٍ ذ٥اه ہَ ػہّه میك رامق گی٧
ُ
کھً طل عتحن ٚل ٟھر اظ کل ہَ قراش کہّه

ہَ ًسؾ ضلػ معپی ٧میك گ٣غن طلُّه کٍ
ٝن ٣ی ِ٧کلغن کَ وي ُّظ کٍ ػ یّش کہّه

اِ می ِ٧خّن ہ٩اشو ه ہٌ ٣ی ِ٧عّّؽ ہیك
ُ
ٓ ٣ان میك ىجي مّ رل الگّش رؿف ضاش کہّه

3833

رىنَشر میك ا٢تٌ برزونا
ٝن شّبن

ہله میك طل گلہ ٧امؾ

ک ُّ
ُّوِ ہل رش مّہلاش

کہّه

طل می ِ٧رل میك ہَ ؿزقت ت مہّشُ قرقٔ کٍ
رل أسّ ہَ ٝن  ِ ،قّٚؼ لّ راؿ راش کہّه

میك رس لّ ُک٤وه ہله رامق وہٌ ؼھڑاُّ ہَ
اِ وا َ١ق٠ش می ُ٧اوش ق٠ش خّش کہّه

ّماَ١
َ
ک ھل

ُّعق
میُ٧

الصّل
گ٣ي

قک٣

مّي ُ٠ش الٜ٠ك
ُُّ٠اش

کہّه

ٔو ٓ٣ہّن الہُ٠

3833

میك خّّ یّ ہله ٞ ،ہیك امکل می٧ا خّل ـی٧
َ ٚله ىجي ٝن قک٣واش کہّه
وگٝ ٣ن ه ٣مک

کُت امکل ُّر ه٣وه میك وي ىجي کل مّر هٜ٣ك
ہیك أسّ اوش م٠رگّش و عف گسّش کہّه
ہَ اظ ٝن ّ ی٠ي ٚلاضُ ٚل ؿیف  ،ہّه ل یکق
َ رل میك ہَ اوشوه کل أسّ ّ یّش کہّه
طل ا مک

يروت اظ ق٠ش ہَ اظ خ یّب واَ کل
وسٌ کٍ رل شکتٌ ہل ٝن ہَ گلاش کہّه

3835

ہَ قبض مّي لّ اظ طرد شات رن خّشُ
ہ ٧اُؾ رم کٍ ف طّ  ،خلؼ سَ سمّش کہّه

ہ٩اشو صّحٗ خّگی ٧و نلک و رولٔ ہیك
ّ
ٓ ٣می ِ٧مّي مّ ق یّػ ُّم٠اش کہّه

ه ِ٣امی ٧وي خّہَ وقی ٧کل رم میك
ض طؼ ٘عّلٍ وسٌ کل ٝن اجی یّش

کہّه

خ٠ا ضُّري میٔ ِ٧و کٍ عير و رولٔ ہل
ّما َ١ان کَ ہ٠أّ لّ ہَ و یّش کہّه

3838

ُّ
ی
ہَ ضٜك الٜ٠ق کَ رش میك کٍ مّل گ٣ي
م قُّ ـ

ُ
َ کل ٍ٠رش ہل آُ٠اش کہّه
ا مک

ہل میٔ ِ٧و کل و یّشق طلسٌ لّ شوض م٠ام
وطتًو اظ کَ ّما ہَ ٓ٥شك واش کہّه
ٔسّوُ ہلوِ کٹھٌ ٔو کَ روه ٙو رْمق میك
ٚلاب ٚلش کہّه  ،اوش ع٢اب ُّش

کہّه

ل یّظ لصـ کَ ٝن ٔو لّ ہَ طل ىحلص ٓ٣
ارا ہل اظ لّ کہل ىجي سَ مکُّ ٣ش کہّه
٭٭٭٭٭

3803

ہَ مّي سَ شوٓق می ِ٧گل قّم کٍ صلشت
ہَ مّي سَ شوٓق می ِ٧گل قّم کٍ صلشت
َ رُکي کَ آشام کٍ صلشت
ّ ی٠ا ہل رس
ہَ ؾؾؽ میك اُؾ ّمذ کَ گھر صلشت ضُ٠اه
ىجھ َ
طلع آٞ ٍ٠ہیك کل رش و ُّم کٍ صلشت
َ
ؾنّاب ہَ لْ ٔ ،سنن رہق  ،نیٗ سًق ہَ
آنکھمه سَ ػ یّه صّـ ہَ ُّرام کٍ صلشت
ُ
ہَ ہلّٕ ِوؽ ،شذ ہَ يير رأّ ہیك اْجف
اوش ضلػ کٍ ہَ آ ٣سنن قّم کٍ صلشت

3803

ُ
ضلػ و شذ بز ٚلش کٍ م یّ م٠د کہیك اوش
اُؾ صت ٞکَ مّّ ی ٠ہَ اُؾ مّم کٍ صلشت
َ
شکہ یّ ہَ طل ٝن خّل سنن ضلػ کَ ٢تچ
ُّ َ١ب ہَ رل يرؿ ٝن رام کٍ صلشت
ہَ میف رہق  ،ق ٠ہَ الػ  ،خّل ہَ  ٙم ػو
ہَ ضلػ ىحرش سَ ػ یّه َم کٍ صلشت
ٝن مّي کٍ گ ٣خللي گ ُ٣رُکي لَ اُؾ ُّش
َ ٝن ٓ٣ہمق کٹھٌ اظ یّم کٍ صلشت
ر نک ھ
میك ؿبکّ ہله آِفنن طل وي مّي ہ ُ٠سَ
َ نیٗ امًم کٍ صلشت
شوٓق ہل ٍ٠رسک

3803

م یّ قّمو طلع اُ٠ام ہَ م یّ ػہري ہَ بز ٚلش
َ ہیك ملؾ ػہري و اُ٠ام کٍ صلشت
نکن
ہًطٞ ٧ہیك کل ٍ٠لصـ میك اظ خلؼ میك إکّ
َ
ٝن شاظ ہَ اوش خلؼ ہَ اق٠ام کٍ صلشت
ُ
َ
َ ہیك شغٗ سَ ا مک
هٗ طلشر و لًه لّ ِنن
ہَ رٜك کَ ن ََتسْناں میك وي غ٧عّم کٍ صلشت
ُ
ٝن ق٠ش ہَ عّلٍ کَ ػہّه کَ ايرا هٗ
ىحکلم ٔو رٜك کَ ہیك

ؽ ّذال

کٍ صلشت

اِ غی٧ت خّٛف ت مہیك و ی٠ان ىحّ میك
طلع آ ٍ٠ہَ ہ ٧خّل میك اق٠ام کٍ صلشت

3800

ْچظش سَ ٣ی ُ٧رام کَ ہ ٧ىحص ہَ ُّرام
من ظمش ٞہیك ہَ کل َ١ ٍ٠رام کٍ صلشت
طممّش

ىحَّ١

ٔو رٜك گ٣غن ہل

ْحرٓ٣

ہ٧گٝ ٥ن ہل ٟھر م٠د کَ ایمّم کٍ صلشت
َ رس طرد سَ اف طّم
شّبن کل ٣ی ِ٧خّ ہنن
ٜق آٞ ٍ٠ہیك ہف سَ وي اف طّم کٍ صلشت
ہَ ٣ی ُ٧ىحّغ ٙلّ ٝن ٕہري کو ػہّه میك
ُ
شسیف ٟھٌ ہَ اُؾ يررم گف ُّم کٍ صلشت
ہ٧

لّم ُّلہّم

٣ی٧ا ہَ ٔسیٗ ٝن

ٞہی ٧ہل ٍ٠ہ ٙ ٧كض ہ ٧آ٣ام کٍ صلشت

3803

اوصّـ ٝن ہل ٣ی ِ٧شيف گ٣غن ػہّه میك
َ
ہل ْحر و یّہٌ ىحر اقًم کٍ صلشت
ّ
رْمق لّ ٣یْ ِ٧حـ ت و یّ ٝن ہل ي ٧سی٩
ُّمّل شہَ وي ت ير خّم

کٍ صلشت

ہل ػ ی ٠و یّشق ت مہیك ُّ مّي ٙفرحٙ
م هومر ہل ٛف سَ عف و آَم کٍ صلشت
م٠د ٔو رٜك میك ٝن ٘عّقـ ٞہیك اؼھّ
َ ال٥ام کٍ صلشت
اكم ٠ہَ ٣ی ِ٧وا َ ط
٭٭٭٭٭

3808
ہَ ٚلش امّمٌ سَ شوٓق ٣یِ ُ٧یسٍّ٠
اِ راعٌ طؼ م طلؼ اِ رط٧وء ایمٍّ٠
ُ ّ
ٚل کی ٩امّمٌ لّ ُّىلت ہَ شمٍّ٠

مقیلل خ٠ا ٚل ہَ اِ خّضنء ٓ٥راٍ٠
ہَ عّلف رٜك ْجي سَ ُّّ ی٠ي و ٚلشاٍ٠

ہَ ٚلش امّمٌ سَ شوٓق ٣یِ ُ٧یسٍّ٠
َ
امًـ رعّٚل سَ ٚل ٓ ٣ٓ٣و ًُ ہَ

ُ
اوش ٣ی ُ٧ہ٠أّ لّ امللب ٓ٣اَ ہَ

آ٤یق ي٘٧ػ ٙکل م یّ طلب ننٹھَّ ہَ

ہَ ُعـ ٣ی٧ا ہ ٧آه رعلت کٍ نگہ یٍّ٠

ہَ ٚلش امّمٌ سَ شوٓق ٣یِ ُ٧یسٍّ٠
اِ نیػ ۂ ُ٠و لّ ُّکی٩ي سی ٧رلی٧

قرخ ی٠ي خبیك آقّ طلع ْخ ٙو ُل ی ٠اـی٧

ٓ٣ہّن ہ ُ٠مللٍ اِ رٜك لّ مو اٚلش

ہَ مّن میك ُک یّ ٚل اوش لصـ میك َ ٍُّ٠

ہَ ٚلش امّمٌ سَ شوٓق ٣یِ ُ٧یسٍّ٠
ٝن مّلگ٣ي ْجھکل میملن و و یّشق ہل

ہل طمل  ٙقّ ٣یٝ ُ٧ن خلؼ ػہّه ُؾ ہل

خّمٌ ٣ی٧ا اوش ُّغ ، ٧اہلل ّ یّشق ہل

آُّر شہَ ْجي سَ ٝن ىح قـ

ہَ ٚلش امّمٌ سَ شوٓق ٣یِ ُ٧یسٍّ٠

ایمٍّ٠

3803
َ
اىحّف ٝن ار ٣ٓ ٍ٠خّرم ہَ ٣ی ِ٧رش لّ

َ
گ
مّه ٣ہَ م٠ا ٣ی٧ا ٓ٣وشري ٣ی ِ٧ھر لّ

ٚل ہٌ ٚل ٕہّشا ہَ اظ خّرم کمی ٧لّ

ہَ ُّب کہّه می ُ٧ہل ٣ی ّ ُ٧یّ طلاٍ٠

ہَ ٚلش امّمٌ سَ شوٓق ٣یِ ُ٧یسٍّ٠
*****

3803

ْہَ دمحم کَ

َ دمحمْ
جیس

َ دمحم
جیس

َ دمحم
َ ُّۓ ہیك ا ٔس
ہمن

شق یّش

ُلکـ

٢یلُ

دمحم

َ ٢تجیق
ٞہتحّ ّ یگ

ُؾ

َ دمحم
َ ل یک
مّٟي میك ا ٢ن

َ طلر ٌصطفٌ ٟھٌ
ّمف هٟ َ١٣ھ

َ دمحم
ا٢تٌ آنکھمه سَ ر نکھ

ُ
رُکي ه ٣اُکل مّشِ طلسٌ سَ

رِ شذ ٔو ٝن ٚلسَ دمحم

شمّلٔ

ؼھمل یّه هٗ کٍ ٟھر رِ دمحم

ُ
ؼ
ى
ختخٗ کٍ ٚل ُّت ٝن ٚل ھم

َ ہیك ٓ٣رِ دمحم
َ ا ٔس
خ یک

ُـ ٓ٣آٟ ٣ھٌ قرف ٞہیك ہَ

َ دمحم
َ و ٔس
نیػ رٜك جیس

ہَ دمحم کَ
وہٌ
ہمکل

ُّّْ

گف یّش

ُّخ٠اش

وصع

ُّۓ

3805

فَیَہَ شفاءَ

َ دمحم
ٚللَ وي ٚلل ننٹھ

دمحم

َ لْ ٚل ٚللَ دمحم
حُٗکھل

ُّم ہٌ اّ یّ ننٹھّ ہَ ا ٕکّ

ٟ
َ دمحم
َ کہن
لْ ٞہیك ھکن

جنتٌ

دمحم

َ رسکل
ط ؼ کہ
ٔس

عّلف

دمحم

ستجلقنن

دمحم

آۓ

ہل

طلاه اوش

َ
ا ٢ن

ُّتٌ ُّ مًهٙ
شہَ راعٌ الن

َ ٚلۓ دمحم
رطُ ٧ؾ مہک

ہمکل طم ٍ٠ہَ مّه ٣کو رنکھیك

َ طم ٍ٠کَ خللِ دمحم
ہمن

*****ْ

3808

ہَ منن ٝن ٓٚ ِ٣لش خ٠ا خللي گ ٣أسّ
ہَ منن ٝن ٣یٚ ِ٧لش خ٠ا خللي گ ٣أسّ

بز

ٚلش ٝن رنکھّ کٹھٌ شو َ١يير أسّ

ٝن مّي رٜك ي٧راش طل ہَ ُّملش أسّ
آُّ ہَ قلؾ ٓٝ ٣ن ضمیك ٓ ٗ ٣ظر أسّ
َ ْچسّ
وي غیٝ ُُّّ َ١ ٧ن طل طؼ ْ َ١جھ
علف و ارب و لصـ و کمّل و ہی ٧أسّ
َ ہل َ١رنکھ یّ ہله میك ٣یٕ ُ٧صلٓ٣
گھر ِنٹھ
شہ یّ ہَ ٕصلش ٣ی٧ا آٟھمه ٞہر أسّ
ٞ
ح
ہ
ت
ُک٣ا ٍ٠ہیك يُّ ٧ب ا خّّٔ ٝن ک٣

اہلل

ْ َ١چسّ ہَ رعّ میك آ ٣أسّ

3833

َ ہیك کو خّٛف ٟھٌ ىجٌ ٟھّ
ہف ٟھٌ ٚل ٝن کہن
ٓ٣ ٣ی ِ٧م قُّـ ہل ٝ ،ن ٟھّ وي مگ ٣أسّ
َ مّي کل اوش مہر کل ّم ُّش
ہف رُکي خک
ٝن ًْس لّ منن أسّ ٝن شو َ١يير أسّ
جیسّ کو ٓ٣و یّ ہَ ٣ی ِ٧قبض لّ ُّرل
َ م ظر أسّ
رنکھّ ٝن ىحّب أسّ ٝن ہمن

٢نمّش ِقّ ُّ َ١ہیك ؽٌ خّ َ١ہیك هسدے
ہَ ٟھمُؾ کَ ُّ ٍ٠میك آ ٣ئ ٧ط ٧أسّ
َ ہیك ُّ ٍ٠مک ی٠ش
مُّـ کل ّ یّ ر ٢ن
رّ یّ میك وسٌ لّ ہَ رل أسّ خگ ٣أسّ

3833

رنکھّ هٜ٣ك

اہلل

 َ١وي رـق رُّ ہَ

اق اُؾ ٔو رٜك لّ ہَ ٚلش ٗ ظر أسّ
َ ہلکَ عتٌ آَ١
لَ ه ٣طل ٣ی٧ا ُّم خل

اہلل

و یّشق

ه ِ٣امکل ِفر أسّ

ي٧سی ٩شہَ طنتٌ ٔص یّن ػہّه میك
َ ہ ٧ىحر أسّ
طم ٍ٠لّ گمّه ہلوِ ٟھل
مم٠ود کَ اق یّل سَ ُُّّ ہَ ػہّه میك
ق
اخًغ  َ١ا لیف ىخق میك گ٥ش أسّ
*****

ُ
ہَ ٝن او ی ٠کو وي ٚلِػ ُّ ٍ٠آوِ
3833

ُ
ہَ ٝن او ی ٠کو وي ٚلِػ ُّ ٍ٠آوِ
ُ
َ امکٍ ضُّ ٍ٠آوِ
ُّ ٔسلٍ کَ لنن
طلاب میك گ٣غن وي آوِ ٚل ٔسلٍ مْ ہل
ُ
ُّ ٚل سط ا ٕکّ ہل ُّ کلٔ ٍ٠سّ ٍ٠آوِ

م یّ

َ ُّٝن ضُّه
روش ہحران ٞہ ٙزش ہَ ىجھ
ٝن و یّرا ٝن کہیك شاض

ٞہّ ٍ٠آوِ

خّه َنلَ
ت ہَ ٝن ٣ی٧ا وصـ طلٗ اِ آقّ
ْ
ُ
َتفذا اب ٚل اسَ ٕہ ٠رہّ ٍ٠آوِ

خٍّ٠

3830

طلب شوُّه کٍ ٞہٌ وصػ سمّعٌ آٍ٠

مْ وشاؼرذ

ہل ضمّه ُّ وي ػ یّ ٍ٠آوِ

ْجي مّ اِ ْجف رٜك گ ٣رٜك لّ نگہ یّه ہلوِ

ُمیبل
َ َ مَ کیله
ُلکو ازکّم

َبیعس

رٜك کٍ و یّ ٍ٠آوِ

ہ٠أّ ہل میلش مّشِ

اوش نبلاشُ ہل ٍ٠رعلت کٍ معّ ٍ٠آوِ
َ
علف میك طّف ہیك ستحّن ضمّه ہیك ا ٔس
ُّت طل آوِ ّم ہ ٧گٝ ٥ن

بزاین

آوِ

رؿمنء قبض ہَ رشُّ َ١ىحّ ہَ أسّ
آ ٣ٓ ٣رس کٍ گ٣اه قبض شمّ ٍ٠آوِ

مّي رٜك

3833

صّحٗ الـع ٧لّ ہل شوض ظہلش طلشو ی٠
ُّ ٗ ظر خلؼ کل خ ی٠ش لّ وي خّ ٍ٠آوِ
اظ ق٠ش ہَ گٍ ٞہّه طلًش ْچظش کَ و یّه
سیِ ٧ی یّ ہَ طل کل ٍ٠طّلْ ُّ ٍ٠آوِ
َ ہیك کجي علف لّ ّمرا ه ٣لَ
اُ٠ا کہن
ٝن وي ّمرا ہَ کو رس میك ٝن ضُّ ٍ٠آوِ
لّش عقتٌ میك ٚل ه ٣غ٧ـ طلا ٍ٠ا٢تٌ
َ
ٟ
ٝن ضُّه ضر ہَ کو ھر هٝ ٣ن طلا ٍ٠آوِ
خللي گ ٣ٓ ٣ي ٧مپی ٧ہل

امّم اهٙ

ُّ سمّغ ٙمیك ض قّٚؼ کٍ معّ ٍ٠آوِ

َ
فیق و آشام ہل اوش امق و امّه ہل هٗ کل
3838

اہ ـ

ایمّن کٍ ٓ ٣مّشُ امّ ٍ٠آوِ

ُ
طل کو اوصّـ ہیك اظ مّي کَ ُّوش ہل کہّه
کو ہمیك ْجف رٜك آقّ کٍ ّ یّ ٍ٠آوِ
َ ہیك خلف کَ وي کلي گ٣اه ُّش ف ظیف
ا ٔس
ہل ش طّء کیسٌ ٟھٌ ٓ ٣کجي ٝن گ٣ا ٍ٠آوِ
ہ ٧ضمیك ٞہر ي٧ـ ّمف ه ِ٣ہَ کو ٞہّه
ہ٥ٓ ٧شگٍ کٍ و یّ ٍ٠لّ ٝن ُّ ٍ٠آوِ
اِ ٔو عّلٍ ملػ  ،گلہ ٧رشُّ َ١ي٧ـ
وي غن طلع لصـ میك طل ٣ی ُ٧کہّ ٍ٠آوِ

مّي دمحم

3833

ٚله ٚل سی٧ت ٣ی ُ٧اخًف ظو ی٠ي ہیك سٹھٌ
ي ٧اق٠ظ ٝن ٣یُّ ِ٧ح ٕہّ ٍ٠آوِ
ُّ اُ ٠ضُ٠ي و آُّر شہَ ٣ی٧ا ىخٗ
اوش ہنیفو ٣ی ِ٧رْمق کٍ
ٚلم

ضناین

آوِ

و یًر امّمٌ ہل و یّشق ہ ٧مّل

َ آواض ٞہّ ٍ٠آوِ
طل طرـ سَ ْجھ
ُؾر يرراٝن ہَ ہُ ٧ؾر ٣ی٧ا ػ ی ٠علٍ
َ
َ
فیك ُّٓ٣و ٝن ہل گ ٣طػق ضُّ ٍ٠آوِ
٭٭٭٭٭

طلشو ی٠

3833

َ ع قـ شمّ صّـ کو هٚ ٙلؼي
واصػ سَ کہ
َ ع قـ شمّ صّـ کو هٚ ٙلؼي
واصػ سَ کہ
ہیك مّي رٜك وي ىجمع اوصّـ کو هٚ ٙلؼي
اٚلاش

الہٌ کَ

َ
ظمکن

آِبننء رل أسّ ہَ

کل

ٝن ٔو لّ

ضف ّاف

کو هٚ ٙلؼي

آقّف رُّّٔ میك ٔس اظ ًْس ہ ُ٠کَ
َ
اٚلاش سَ شوٓق ہیك ٚله اطراـ کو هٚ ٙلؼي
َ وي ٔو ٝن ق٠ا ہَ
َ ہیك ي٧اقٔ رس
ک ہن
َ
َ عًمله میك وي اي٧اـ کو هٚ ٙلؼي
ہیك ا ُک
کیله خلؼ ٕص٠ف ٝن ہل اِ قّف ٝن ہ ٧رم
اظ ق٠ش ہیك اظ مّي کَ ال طّـ کو هٚ ٙلؼي

3835

اظ ننیع ارسّن

ٝن

ہَ

ؿی ف

ٚلاضع

َ وي آَـ کو هٚ ٙلؼي
اق رام کٍ خّ ْچس
َ کیسّ ہَ ٝن رام
لَ ُّم ٔو رٜك ٝن کہ
ُ
ّ
َ اسَ کہ یّ ہَ غ٧اـ کو هٚ ٙلؼي
ٜق ر نکھ
ُ
ُ
َ
ٝن قبض کَ ِیسّه ہَ رش طلر سَ ا ک
َ م قّص ٠کَ ہیك اص٠اـ کو هٚ ٙلؼي
بز ا  ٢ن

بز

طلان

ه٣م

َ
کہ
رُکي

اعلٍ و ارٍ٠

َ ہیك ٝن مک٣م اظ یّـ کو هٚ ٙلؼي
ٔس ا ٔس
ہَ مک ٣خ٠ا يرم ٠لّمـ کَ نیٗ آح
َ
وي ه َ١٣ہیك د ٜہف مع اطماـ کو هٚ ٙلؼي

3838

ّ
اظ کعننء طؼ کَ ٚله ہٌ دحّح ہیك راٛف

ّ
َ ہیك طماـ کو هٚ ٙلؼي
رن شات ملؾ ا ٢ن
ہیك اوش

نیسؾ ٟھٌ ٞہّه ٞہر و یّخّت

ٚله ه َ١٣ہیك ؽرقّت ٝن ا ٙقّـ کو هٚ ٙلؼي
ٔس ہمکل

ص قّ

يروي متٌ يزرلًو

ٞہّه

ضيزم سَ ہَ ُّه وي ہمیك اُعّـ کو هٚ ٙلؼي
ٓ٣ہّن ہ ُ٠مّر ىخٗ ٣ی ِ٧ؽمـ
َ
طؼ سَ ہَ ٚلاب اظ ق٠ش اصعّـ کو هٚ ٙلؼي
لّ

کعنن کٍ كؿف طّہ ُ٧د ٜکل وہّه
َ
 َ١رٜق ظمع ہل َ١ہیك اخًـ کو هٚ ٙلؼي
َ
ا ٢ن

3883

ُّ کی٧

و شُ ّ

ؼھمص

و یّمؾ کبیك ىجہلش

 َ١قُّ٠ي ہیك وي هٜ٣ك اي٧اـ کو هٚ ٙلؼي
رعلت سَ طل خّشح ہلۓ ُّه ٞہر مغیشٙ
ٚله خّٝن ْحّٝن ه ٗ ِ٣ظماـ کو هٚ ٙلؼي
وي رْمق رٜك رط٧

میك ُّ د ٜو ضُّشت

َ دحل ٙسَ ّمۓ ُّـ کو هٚ ٙلؼي
ٚله رنکھی یگ
ُ
َ میك  َ١اٞہله کل
لعی ٙکَ ٕہّمله کَ لنن
َ
اظ ق٠ش ّ یُّّ ہبگّ اہ٠اـ کو هٚ ٙلؼي
گ ٣طؼ

ه ِ٣ممکق

ٚل

ٓ ٣اع٠اء

ات من

َ
َ رٜق کٍ او یّـ کو هٚ ٙلؼي
اظ طرد خل

3883

قرآن و ات من کَ لصُّـ کَ ّ یّه
ّ
ٓ٣ہّن رٜك مللٍ ہیك وي وسّـ کو هٚ ٙلؼي

کل

و َف ّشر
س

بز

معتٌء لکهٙ

ہل ٚل
گٝ ٣ن ٝن
َ
َ ہیك شملضات کَ اىحّـ کو هٚ ٙلؼي
ا ٢ن
ٝن علف کَ رشُّ ہیك ٝن ہیك لصـ کَ ُّشاه
ٝن خلف کَ ہیك کلي ضکٍ قّـ کو هٚ ٙلؼي
َ ہیك ٞہف طلف و سیف کجي ٞہیك خل یّ
ک ہن
ه َ١٣ہیك ٝن اظ مّن سَ إصّـ کو هٚ ٙلؼي

اہلل

ّ
ٕ
شِ ؽزت ٝن ہیسّي کَ ُّغٛ

ٚله ّمؽٌ میك رعلت کَ ہَ اف طّـ کو هٚ ٙلؼي

3883

اق یّل و ُعّرت سَ میٔ ِ٧و کَ خ٠ا َ١
َ
ّ
ک
َ ا م یّـ کو هٚ ٙلؼي
َ مؾزض نن
ہیك ا ٔس
طل

ػ ی ٠علٍ ہَ ٔو

ہَ م٠د میك وي مّي لّ

هَسداں
َو ّْاف

٭٭٭٭٭

لّ ّ یّ طلاه
کو هٚ ٙلؼي

3880

ْوـظ ٓ ٣می ِ٧مللٍ کٍ لصّحُّ ٙض هٍ٠٣

ہَْ

وـظ ٓ ٣می ِ٧مللٍ کٍ لصّحُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ
ہ ٧اُؾ كملو ٝن مللٍ کَ ذ٥الٔ ُّض ه ٍ٠٣ہَ
ؼخٗ ُّّ ی ٠لّ يُّ٧ن ہَ ي٧غ ٙسَ ٞہّه رنکھم
ٝن الہّمٌ لًمل ٓ٣

ًُغُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ

ملیٗ قبض اوش لطػ امّمٌ سَ ٝن آقّ کَ
ّ یّه ٓ ٣اوش ارا ٣ٓ ٍ٠وصّحُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ
خ٠ا  َ١رُ ہَ م یّ ْچظش لسّن طؼ کٍ مللٍ کل
ُ
شظٗ لّ سی٧ا ؼھڑُّ ہَ خًوت ُّض ه ٍ٠٣ہَ

3883

معٍّ٠

عّلنن

کٍ

اوش

اي٧اش

الہنن

کٍ ٚلقنن مقط ٣ٓ ٧مًهُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ
ملٍ اّ یّء رعلت کل ٝن ٘غه ٙسات راعٌ کٍ
ٝن كؿه ٣ٓ ٙخىیل کٍ كمّغُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ
ُ
کتػ ٓٝ ٣ن اٟھّ َ١ہَ  ٙقـ مؤمق کٍ کتٌ مّه سَ
می ِ٧مللٍ ٝن شوخّٝ ٍ٠ن طّقٔ ُّض ه ٍ٠٣ہَ
امّمٌ ہّٟي ہَ ٔش ٣ٓ ٙؼخٗ ہَ معنبنن ٙقس
ٓ٣ہّن الٜ٠ق مللٍ ٝن ّ یّّٔ ُّض ه ٍ٠٣ہَ
ھیللٍ سَ ؼھڑا َ١ہَ ٝن ؿی ٙکَ ضمیك مللٍ
ضمّّٔ ٝن ٝن آقّ کٍ ِ قّغُّ ٙض ه ٍ٠٣ہَ

3888

ي٘٧ػ ٣ٓ ٙخً َ١ہَ شکھّمق رِ کَ مؤمق کل
ٔس ان ٓ ٣آقرٜك کہو ه ٣ہ٠أّ ُّض ه ٍ٠٣ہَ
َ سیٜ٧ك  ٙقّء ہل طمل مللٍ کٍ ق یّهُ ٙؾ
کہ
َ ؿع ٧میمله ُٓ ٣عّرت ُّض ه ٍ٠٣ہَ
کَ خ یک
*****
*****

ْ

3883

وي خ یکٍ رُ ٠کل امًق خـ کَ آ َ١ہیك

وي خ یکٍ رُ ٠کل امًق خـ کَ آ َ١ہیك
ہمّشِ ٕہر میك ٔطٙ٧ػ طلر وي َ َ١ہیك
مللٍ مللٍ اہً و ٕہً
ُ
ٓ٣ہّن رٜق ٚل ّمشح ہیك اىؼ رعلت ٓ٣
ٚل

خُّ٠

عّلٍ ق٠ش

َ
ّ یک

لگٌگّ َ١ہیك

ُ
اظ اشػ ُّق ٝن طلشو ی ٠و مّي آ ِ٣ہَ
ضمیك ٝن مّٝن و یّشِ ٟھٌ ؼھلمً َ١ہیك

ہمّشُ ؽرػ ستٌ اوش

ه٣م م یّ ہف

ٓ٣

مً ٝن ي٧ـ ہمیك مک ٣ہف ْحّ َ١ہیك

3883

ہیك اشػ ُّق ٝن عّلٍ ق٠ش

ق٠م شْحن

ٚل رنکھم ٕہر کَ ملْف ُ٠ل سَ خّ َ١ہیك
مللٍ مللٍ اہً و ٕہً
ٓ٣ظ کَ ُّشع شظهٝ َ١ ٙن ّ یّم رُّ
کو ٓ٣کیل کَ آ ٣آسمّه ٝن ؼھّ َ١ہَ

ٚله شظمیله کٍ گھ یّىه  َ١ہَ ّ یّم رُّ
َ ُّشع ٓ٣مٔ
ٓ ٣سن

کل ہف

ًُ َ١ہیك

ہیك ٚل ٞہّلله کَ لْ ٝن ص٠ا٤یك "مللٍ" کٍ
طلان و ٣یٟ ٧ھٌ طلنبله میك گ یگ یّ َ١ہیك

3885

گلله میك شُؿ ٞہّشوه میك ُّضگٍ آٍ٠
ٓ ِ٠ُ٣م٠د و ّ یّء

ه ٣کَ اہچہچےت ہیك

مللٍ مللٍ اہً و ٕہً
ٓ٣ہّن رٜك کٍ ضُّه ٜق کَ آح عّلٍ ق٠ش
ُ
َ میك ہمکل ّ یّه و یّ َ١ہیك
اٞہیك کَ لہچ

کھً َ١ہیك ٝن ہمیك ٟھّل ٟھر کَ ٘غه ٙکَ
٢ٹھّ کَ ق٠مله میك کلٓ ٣ہمیك ًُ َ١ہیك

غ٧وش

َ
آِی یگ

ٓ٣ہّن رٜك

 ٙقیك سَ مللٍ

م

 ٟھٌ

ُّوص یّن

كصـ ہمیك ّ یّ َ١ہیك

3888

ٝن روٚله مللٍ مًه ٙشہیك ق یّهُ ٙؾ
ہمیك ہ ٧اُؾ ٌصنی ٙسَ طل ْحّ َ١ہیك

رسّمٌ

شاي ىخق

ٝن ٚل خـ ٞہیك مک یّ

َ خً َ١ہیك
ٝن ہّٟي ٟھّم کَ مللٍ ْجھ
مللٍ مللٍ اہً و ٕہً
*****

3833

واي واي رُ٣ ٠ی٧ا میك ه ُّ٣شہله

واي واي رُ٣ ٠ی٧ا میك ه ُّ٣شہله
رُ ٠سَ شب لّ قرآن ٓ٤ھ یّ شہله

َ
مّت و یّشً ٣ی ِ٧ه٣م سَ خل
ٝن ضقتف ٙکٍ ُّ٤یك میك نی یّ شہله

َ ًْس و يير
َ كمک
٣ی ِ٧ق٠مل ُل
ٝن ُّ٤یك میك عّلف کل کہ یّ شہله

3833

َ گ ٣ؼھلؾ گتٌ خبیق
ًْس کَ مّ من
ًْس کہ یّ ھَ آنکھیك میك مل یّ شہله

َ ٝن آقّ سَ میك
ًْس کہ یّ ہَ ا ٢ن
خؿ میك ٚلش سَ ٣ی٧ا ؼھلک یّ شہله

ًسی ُ٧کل ٝن ّمف ہنیفو شہّ
ُ
ُ
٣ی ِ٧آ گق میك ہ ٧شوض آ ُّ٣شہله

ٟ
گ
ضھرً ُّشا کل ھٌ ہ ٧ھڑُ ّمف ہَ
ج
م
َ ل یّ شہله
٣یُّٚ ُ٧لسٌ میك ْ ھس

3833

ہ ٧و یّشا

گ
َ
َ
گق لّ ٣ی ِ٧وا ط

کہ یّ ہَ ّمف سَ میك ظمک یّ شہله

َ
طل خىیط قلؾ ہَ وي ٣ی ِ٧لنن
کہ یّ ہَ ّمف سَ میك ٚل ٟھرُّ شہله
ع
شوػ عّلف ق٠ظ ٚل ہَ ہ ٧لف لّ
ج
ک
ھ
َ ل یّ شہله
ٟھمل ّمف ه ْ ِ٣ھس
ک
ھ
٣ی ُ٧طؼ کٍ ٝن نتٌ کٍ ٔس ٓ٣لّت
راٝن راٝن هّ ِ٣مف جی یّ شہله

3830

َ ہی ك
وي الّون میك نیػ الہ ُ٠کہن
ْجھکل ُّون میك راعٌ میك گی یّ شہله
ع
ی
ّ
ٞ
لف کٍ ـ طلر ٝن ٌع ٧سَ ہٌ
قّطوبیق کل رل میك میك لکھ یّ شہله

تُمق کَ اظ تَ َمق لّ ٚل میملن سات

خّت مٌ قبض سَ رل کل ٟھرُّ شہله

ٞہیل ٙومُ کَ کی ِ٨میك ٝن خّن ٓ٣
اوش ُ ُ٠کل ہنیفو میك ْخ یّ شہله

3833

َ
ٝن کير وس کَ خ٠ه ٙمیك خّغ ٧شہله
نبنه

رسیٙ

میك ُ٠ل یّ شہله

َ آقّ کَ ٙقفو ق٠م ٓ ٣م٠ا
ا ٢ن
ا٢تٌ آنکھیك ْجھّ کَ میك خل یّ شہله

٣ی ُ٧صلشت کل رل میك ہٌ أسٌ شؽٌ
گلُّ نبنن ٝن قرآن شخ یّ شہله

رورٌ ٚل ٔس ًُۓ ہمیك ق٠ظ لّ
ىجھکل ّمف ٝن رورٌ سَ ُل یّ شہله

3838

ٝن ٣ی ُ٧م٠د لّ خّم لّ ہَ ٔسّ
٣ی ُ٧م٠ح ٙلّ خّم ؼھلک یّ شہله
ّ
ٟ
رل میك ىلاشي آقّ کٍ حٗ لّ ھرا
ُ
کہ یّ ہَ میك خىی ٙاٟھرُّ شہله

َ
میك ىخٗ ہله ٣ی ِ٧ہ ٧ىخٗ کَ لنن
رْمیل کل

٣ی ِ٧میك کحل یّ شہله

ح
ِ
ٹ
م
٣ی ُ٧ى لس میك ن ھمه ًُؾ کَ مّٟي
رْمتٌ سَ ہنیفو ْمٹھل یّ

شہله

3833

٣ی٥ٓ ِ٧رُؾ مؤمق میك ار ٍ٠شہله
ْجھکل رنکھمه طلسٌ سَ ىحل یّ شہله
ٝن ہمّشُ رعّ ہَ اِ ٓ٣ہّن رٜك
َ طمل عير میك ه ُّ٣شہله
شب کہ
٣ی ِ٧رش لّ میك خّرم ضقی ٧و وقی٧
میك ِیسّ٣ ٍ٠ی ِ٧رش ٝن گھص یّ شہله
می٧ا ي ٧اوش ق٠م می ِ٧آقّ لّ ہل
ّمف رل سَ ہَ ُّقر میك ؼھک یّ شہله
*****

3833

وي ملضوه طلر ْجلر ہلُّ ہَ طل رل سَ ٕکل یّ ہَ
وي ملضوه طلر ْجلر ہلُّ ہَ طل رل سَ ٕکل یّ ہَ
قلف ُّر ٞہّشُ کٍ طرد لّعٝ ٢ن خل یّ ہَ
گ
ٝن لّع ٢عخق لـق ہَ قلف سَ ٟھمل ؼھڑ َ١ہیك
طلسٌ سَ شُؿ ّم ّم مّہٌ ٠ضمله ُ٠ل یّ ہَ
َ گـ شُؿ ؾط٧ت سَ
قلف کل طلع ًستٌ ہَ من
ؼھکّ خُّّ ہَ لّعُ ٣ٓ ٢ک ُّ٤ہله ننٹھل یّ ہَ
ٝن وس کٍ ٞہنی ٙکٍ ُ٢ش رّ یّ ہَ قلف ْجھکل
ُ
رم ْحرٓ ٣وي اظ رم طل مل ٍ٠سَ ا گل یّ ہَ
می ِ٧مللٍ کل ٝن و یًر لخ ٙرل و یّشق ہل
غ ٣ٓ٧للؾ سَ ہ ٧رم ٞہٌ ٘ؾري ٕکل یّ ہَ

3835

ؼخٗ ٝن ٚلش لّ ّ یً ہَ رسکٍ م٠د کٍ خّطر
َ میك زھل یّ ہَ
طل ٌضمله زھّل یّ ہله م٠د کَ مّ ْچ
شہَ ٟھمَ ٟھً ُّشب ػہّه میك ُّؿ ٓ٣ہٍّ٠
ُ
ُ
کو ْحـ آشضو هٗ لّ ُ٠ولٔ ا کٍ ٟھل یّ ہَ
َ ْجھکل ػہّه ُؾ ہَ ػہّه قّٛف
خ٠ا قّٛف ش کھ
کو ٣ی ِ٧قبض و ٓ٣مٔ سَ ضمّٝن مّشا ُل یّ ہَ
و لط ُّّ یُّ ٠طق ہَ طل خّشُ ٞہر رعلت ہَ
ُ
ّ
ذ٥ا َ١میك طل ُّ ٍ٠ہَ ٚل ىلاشي اؼھل یّ ہَ
ت مہّشا ُّم ح ٚه ُّ٣ہَ رّ یّ کٍ ًُىه کل
ؿصّ َ١ره ٙملسٌ کٍ طرد هٗ کل ٕگل یّ ہَ

3838

ک
ھ
ط
ٚلقٔ وـظ لتٌ ہَ نیػ٣ ٙی ُ٧اِ مللٍ
ُ
ٚل ٝن معللم ہلُّ ہَ کو اق رشُّ اُل یّ ہَ
َ ہی ك
ک ہن

َ ہیك اسَ ُّ٣ی٧
اسَ ٙفرٓ ٣کہن

و یّل ملم ٢ٹھر ٟھٌ ٣ی ِ٧آگَ نگھل یّ ہَ
وہّه ز گ یّ ٞہیك ہَ ُّىه اظ مللٍ کٍ ہه ٙلّ
ُ
ػہّه ُّ ّ َ١یّت شسیف رو یّه

ٟ

ھسل یّ ہَ

ٝن ٚلؼھم کجي ؽروح طّ لع اكم ٠کل ان شوضوه
کو ُُّّ َ١ق مّي رٜك ٝن وي آنکھمه کل نَلنا ہَ
٭٭٭٭٭

3833

ُّ خ٠ا
ُّ خ٠ا

ُّ خ٠ا

ٓق

ُّ خ٠ا

ٓق

ہمّشُ رعّ

ہمّشُ رعّ

مللٍ ٓ٣ہّن رٜك کل ف طّ ه ِ ٣قّ

ہَ ٝن مـصلم ٟھر کیله ٝن ٢نمّش ہَ

ہَ نیٗ مؤوبیك طل گنن گّش ہَ

معّـ ه ٣رِ ٚل ُّ شب ہمّشُ ش طّ
روش ٗ ظروه سَ طل مّي ٓ٣ہّن ہَ

مّشِ عّلف کَ مؤمق ٓٔ٣سّن ہَ

طؼ کَ راعٌ لّ معیلر خللي رکھّ
هُ٣ـ کَ ٢نمّش لّ

واَ ػو ٔو کَ ٟھّ ٍ٠علم٠اش لّ

َ اصؾر  َ١سی ٧لّ
واَ ػو ٢بہ

لّ

واَ ػو ْجھکل

ّ
ه ٣رِ آقّ کَ ُّضوه میك ىلت ف طّ
واَ ػو

ُّ خ٠ا

لگٌگّ ٍ٠شہَ ٚلش طؼ کٍ ظ یّ

طلن نپی٧

3833

مؤوبیك کل

َ ٝن ُّش سَ
ْحِّی یگ
ہَ ِ قّ

قی ٧میك ہلگٍ ٔسکیق رُ٠اش سَ

آُکٍ مؤوبیك کٍ ِ قّ

رولٔ رعلت قّطمن ہیك ٞہٌ

ُّّْ آل ـی ٧الیسّ ہیك ٞہٌ

ه ٣رِ ًعکـ کل خـ ٞہر ًعکـ وسّ
ٌصطفٌ يرٕضٌ

قّطمن رصبیق

اوش وو یلو ہَ اّ یّ

ٔو

هًُ٣

ُّ الہٌ ٚل مللٍ کل رِ رِ ِ قّ
اِ ُٛ٠ف ا٢تٌ طؼ سَ ٞہٌ ہَ رعّ

ہف عًمله ٝن مّٝن شہَ آة لّ

سی ٧کٍ هٗ میك شوٓق شہَ ٝن رُّ

*****

3833

ُّ شب می٧ا زصلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣
ُّ شب می٧ا زصلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣
ُّ رطٝ ٧ن ي٧وش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

ٝن ٚلل یّ قرآن ہَ  ،ان کَ ّ یّن میك
هٗ ٚللتٌ َ ظمش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣
ل
َ ػہّه ملسٌ لیف ٟھٌ
ٝن ُّب َ مک
خللىه لّ ٚل وي طمش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

نپی ٧کَ وي آذ ُ٣ىح٠يء ٚلش کَ
راعٌ رعّء ٚلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

3830

َ ٓ ٣ہّٟھمه سَ ُّ رسیق
اہـ ؽزا کَ ننن
لکي رو ٚل وي َ ظمش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

ہمکل

هع ّبَ

ٝن ٣ی ِ٧خللِ ظہلش کَ

ٝن مّغ ٙىجلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣
ُ
رو ش السی ٧میك وؽػ کَ خللِ رکھّ َ١خّ
ٝن ٘غه ٙظہلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

ل یـ و ٞہّش خ٠ه٣ٓ ٙہّن رٜق میك
امًق اوش طلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

ُ
اُکٍ ٚلاضمّت کَ عّلف میك خّ ْحّ
3833

ٔس ملذ٥ن ْجلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

ًسـ ملنمّه

آُکٍ مّہٌ شہَ زصلش

اوش خلؼ و یـ ملش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣

مّشِ لصلش ْچش کَ خ یّت میك ہمیك
َ لصلش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣
وي ْچسن

مّه ٣عف رسیق اوش

ت
ؿ رّ

ٓ٣ہّن رٜك

ٔس ٝن ؽمـ غ٧وش ہل عخ ٙکَ اوح ٓ٣
*****

3838

ُّ شّ یّ

زصلش

معلٍ

ٓ٣ہّن رٜك

ُّ شّ یّ

زصلش

معلٍ

ٓ٣ہّن رٜك

شب کَ شکھمُّ میك شہیك ہ ٧رم ٝن مّي رٜك
مّٝن ه ِ٣ہ٠ا لّ ىحر اوش ّ یّش ہل

عخ ٙو عّقی ٙکَ ت ير ٔو ٝن ک َ ّ
ل فیك
طیٗ کَ خّضن ست٥ٓ ٟشگٍ کَ ضّْ میك
ّٓ٣م امّمٌ لع ٧میك شہلِ مکله مکیك
ھحرت ه ِ٣امّمنه زع ً٧طرـ ٝن ٔو
ُ
ی
ّٓ٣م امّم الـع ٧کَ طلمَ ٝن ٔو میك

3833

ٝن ُّػ یّه کٍ ُ عٌ سَ ٔص یّن ٢تجیق
مّر شہَ ػہّه ُؾ کو ُّقٍ شہَ ضمیك
َ مللٍ کل ُّش ُّش
ہف روص َ١ہیك رنکھن
َ ہیك اہـ رٜك
ٝن ّمف ٓ٤ھ یّ شہ یّ کہن
قرُّن خّن و مّل اوش قرضُ ٠آة َ١
َ اِ قّف اوش خبیك
 َ١ا٢بہّ ہیك آ ُک
َ
َُِگ ٣لَ ي٧اح زھلُ ِ١علالف میك ٝن مل
نیػ الہ ُ٠کَ خّ ٍ٠سی ٧کَ مو وبیك
صللات ٓ ٌ٤کَ سیٜ٧ك ضقی٧ي ه ِ٣رعّ
ُّقٍ شہَ ُّ شوض ق یّه٣ٓ ٙہّن رٜك
*****
*****

3833

ُّ

شّ یّ

زصلش

معلٍ

ػہّه شہَ

ُّ

شّ یّ

زصلش

معلٍ

ػہّه شہَ

سور
ر رُ

شہَ

مّرمّه شہَ

ىحومؽ

ُّ

حٗ ُؾ ُ٠ن میك ُّب شہَ ٜق میك خّه شہَ
م٠د و ّ یّ

زصلش

کٍ

وشر ضُّه شہَ

قبض ق٠وم مّي سَ ہ ٧اق ٌکّن میك
قرح ٙشہَ طلسٌ شہَ امق و امّه شہَ

ملَُّ ضٜق الٜ٠ك شہیك

ُّ رط ّ ٧ی٠شهٙ

عخ ٙہل ُّق سات میك ُّب و ٚلاه شہَ

مللٍ ٓ٣ہّن رٜك

3835

عّلف میك مّرمّ ٍ٠لّ ہل٢یله ٝن آح کـ
ُّ٤یك شہیك طلسٌ کٍ طلسٌ لّ سمّه شہَ

گل٥اش یبیط
اوش

شوض

ي٧

سی٩

شہَ

ٟھمَ

ُّضگٍ صفٙ

ُّ

اُ٠

ظمق

 ٟھً

ہنیش

ٚلو یّه

شہَ

شوضگّش

ہل

رس رس ٌکّه میك ي٧وش کلن و ٌکّه شہَ
ُ

ل یـ کٍ ہَ خ یّت طل ہل گـ کَ مّٟي مّٟي

مم٠ود ٔس ػہّه ہل وہّه م٠د طلاه شہَ

طّہُ٧

3838

ہ ٧شوض شوض ػ ی ٠ہل ہ ٧هٗ هٗ ٓ٣ات
رن شات ٔو کَ گھر میك طلسٌ لّ سمّه شہَ
ّ
شب
ٔس ٝن رعّ ہنیفو ہَ اض
اخًغ

ٓٝ ٣ن " ضٜق ہ"ُ٠
٭٭٭٭٭

کیُّ٧

مہرُّه شہَ

ٓ٣ہّن ہُ٠

3853

ٝن طل ُّشان طلسٌ ہَ ه ٣شہّ گلہ ّ ٧یّش
ٝن طل ُّشان طلسٌ ہَ ه ٣شہّ گلہ ّ ٧یّش
ّٕ شہّ ہَ آح میٔ ِ٧و لّ عّلف ٓ ّ ٣یّش
شوض شوٓق ہَ ؼخٗ ٝن عّم ہَ رس طلسٌ میك
مؤوبیك مّراه ہیك هٗ رامق میك لَ ٟھر ٟھر ّ یّش
گلہ ٧اكسّه شوء ٔو واَ گلہ ٧ہَ ُ٠ش رٜك
فحر کھُّّ ہَ گلہ ٧رس مّي ٓ ٣ہل ه ّ ٣یّش
ّ
ع
ع
مع٠ن امّ شٜق کَ ل ـ لّ ٝن ل ـ ہَ
طلہ ٧نیفٌ ہَ ٝن  ،اظ ٝن ہَ ہ ٧طلہ ّ ٧یّش
صلشت آُّرگٍ اظ کَ ق٠م سَ ہل ٝن کیله
ق
مّي ہف ٙا لیف ہل رس ٓ ٣مع لسک ّ ٣یّش

3853

م یّ ُل ی ٠اق یّل ہَ کو مّلؾ خّي و خًل
رس کٍ ّممٔ مّن ٓ ٣ہَ صّحٗ وؾمش ّ یّش
مل ظی ٙر٢تٌ ٔو ُ٠شالہ ُ٠کٍ رنکھک٣
رل ه ِ٣هغومش ص٠قَ  ،خّه ه ِ٣قبع ّ ٧یّش
آقرٜك ہه ٙکل ٔو کٍ اِ ہمّٚله ُّم راش
ہه ٙعّلٍ ٝن ہل وِ ٣ی ُ٧امک ی٠ش ّ یّش
خّرم رہلی ٩کل ہَ مّي کَ ٝن اق ی٠اش
َ
َ ٝن ه ٣رِ رم میك ص ٠اسی ّ ٧یّش
خّہَ ٚل ا ٢ن
اظ ضمّ َ١میك ٣ی ِ٧ىخ یّح کٍ ىخ یّح ہَ
َ
ہَ وقی٧وه ٓ٣ ٣ی ِ٧اب طلر ضش و ضٚلش ّ یّش

ٓ٣ہّن رٜك

3853

ہَ ؼخٗ عّلٍ ٗ ظر ْجي رؿمنء ارسّن کٍ
ُ
اق ٕگّي رس ٓ ٣ه ِ٣ہل اظ ٝن مّل و ضش ّ یّش
شّبنء اعلٍ کٍ واَ مّن ٔو کٍ رنکھک٣
م یّ ؼخٗ ه ٣رِ قلؾ ُّ مہر و مو اـی ّ ٧یّش
ُ
َ اُّلٍ مّن ٓٔ ٣و کٍ مک ی٠ش کل ہَ شمؾ
ُ
ْخ ٙاٌکّ ٛف ٝن ہَ ّٔ اِ ػہّه ٓ٣وش ّ یّش
اكم ٠ىخ یّش

کٍ

ي٧لّش

کَ

ىخ یّش ہل

ُّم ٓ ٣صّحٗ کٍ ہَ ہ ٧صّحٗ و اكط ّ ٧یّش
قّطمٌ رعلت کَ خّمظ آة ہل خىیلب شب
ّ
خٗ مّقٍء کلٓ ّ ٣یّش
کیله ٝن ہل ٔو ٓ ٣ى

3850

ُ
ْمع ٓ٣ٓ ٣واٝن و ی٠ا  ،گـ ٝن ل یـ ہَ ق٠ا
میك خکلشُ مّ ہله ْجي ٝن اِ مو اٚلش ّ یّش
ہل می ِ٧رل کل شکنی ٙحٗ ٣ی٧ا رُ٠اش ہل
ُ
رؿف ام٠م ہل خ یؾ حٗ ہل ق٠م ٓ ٣ي ّ ٧یّش
ہل و یّشق مّي رٜك کل آح ظف ظف گ٣ي مّل
َ
ظ
ملوبیك کہو ٞہنی ٙہَ ٓ ٣رش ا ہر ّ یّش
عير و رولٔ ہل ضُّري ٔو کٍ ُّ خّي و رؿف
ّ
خکف ٔو ٓ ٣ہلوِ کـ عّلف لّ ه ٣و قر ّ یّش
ّ
ىلت ُّضو طل ٔو کٍ ٝن كمّل الٜ٠ق ہیك
خلؼ ٓ ٣ان کٍ ه ِ٣ہَ خلؼ رل اکی ّ ٧یّش

3853

م یّ صفٌ الٜ٠ق لّ ہَ ٝن خًضن صّـ رل
ہَ ص قّ ٣ٓ ٍ٠اٞہله کٍ اب ص قّ ٍ٠ہ ّ ٧یّش
رُکي ُّضؤ َ١و رٜك ٓٝ ٣ن اّ یّ ُّض٤یك
َ رلی ٣ٓ ٧ہَ شود ضٜق الٜ٠ك ي٧وش ّ یّش
ا ٢ن
َ
کہو کَ ُّ اخًغ رل طل وصػ مّي رٜك لکھ
ُ
ق
اظ کَ ہ ٧انگش ٣ٓ ٙللد و لف ً ،ػ ظر ّ یّش
رٜق و ایمّه ہَ می٧ا کہ یّ ّ یّ َ١مّي رٜك
ُ
ه ٣روه ہٌ ٧ع٧ؾ ٝن اظ کَ نی یک٤وه رقی ّ ٧یّش
ُ
ح
اظ لّ ق٠وُ اِ رل ى لص ضہَ طّ لع ہَ ٚل
ہیك م٠ا ُّ آشضو طلش و ملؾ رس ٓ ّ ٣یّش
٭٭٭٭٭

3858

ٝن ظمق ت مہّشا ہَ

َ ُّػ یّه ٛف ہل
ا مک

ٝن ظمق ت مہّشا ہَ

َ ُّػ یّه ٛف ہل
ا مک

لّشوان رعلت کَ می ِ٧لّشواه ٛف ہل

میك ت مہّشِ

ػہر ٓٚ ٣لش

٢تجیق رنکھمه

اوش ّ یّه میك اكم ٠کَ ہلٞہل ىخق رنکھمه
قّطمن کَ راعٌ لّ قّطمٌ خلق رنکھمه
میك

خًل خ ی٠ش لّ

ىلت رـق رنکھمه

َ قرآه ٛف ہل
اِ رسیق کَ واشج ٚل لن

3853

ہل كمّل ٚلِػ ٛف
ہ٧

ہف نبنن
رعلت

روش

عیسٌ

ہل

ہل

علف

لّ

مّ٠بن

ہل

َ
جیس

ٚلد

لّ

ِقبنن ہل

ًستحٍّ٠

خگو

اكم٠
ہُ٠

ُّ ؿصّ َ١ملسٌ ہل
َ
جیس

ُ
َ
ُّ خ٠ا ہل ٛف ا مک

اوش ُّو یّه ٛف

ہل

َ ٝن ١آَ گّ
طلـ سَ کل ٍ٠شسیف مّ من
َ قًطمه ٟھٌ آ کَ ي ٧ؼھکّ َ١گّ
مّ من
ٔضحنء

ِ قّ

ٛف سَ

ٚل علٍ

ُّ َ١گّ

اوش يرار خّٛف ٟھٌ لَ کَ رش سَ خَّ١گّ

مّي ُّرمّہله کَ مّي أس و خّه ٛف ہل

3853

َ
طـ ہَ ُّ اشم لّ اق  ،مّٝنء ىحر جیس
َ
ہَ آ ٣رعّء لّ ٚله  ،ق٠ظ لّ ت ير جیس
علف کٍ شوا ٍ٠ہَ  ،خل ٠کٍ

ٞہر

َ
جیس

َ
ٙقش ُّء ہَ ؿی ٙکٍ  ،کل ٍ٠شي گ٢ش جیس
ٛف مکیك ٌکّه کَ ہل اوش َ ٌکّه ٛف ہل

اظ ػہّه میك ٛف سَ ہٌ ہَ آب و ُّب ہَ ُّقٍ
ٟھمل و گـ میك طلنبل اوش شُؿ و آب ہَ ُّقٍ
ٛف سَ ہٌ قلؾ ٓٝ ٣ن آق یّب ہَ ُّقٍ
خُّ , ٍ٠٠و یّشٜك اوش

مّہ یّب ہَ ُّقٍ

َ ہَ شوٚؼ ٝن کیله کہو رشو یّه ٛف ہل
اظ لنن

3855

ہل ظہلش طیٗ لّ
ٛف امّم

کل

َى

رهُّ ٙق ٓ ٣مللٍ
ہّٟي

ٟھّم

ه ٣مللٍ

طلم لَ امّم آ هٝ ٣ن خبیك ٝن ي ٧مللٍ
َ وي مپی ٣ٓ ٧ہل کَ خللي گ ٣مللٍ
اوش کہ
میك ّ یّن طؼ ہله اوش می ٣ٓ ِ٧كُمّه ٛف ہل

ٟھمل یّ ٞہیك

ہمکل

ہف

ٝن

مہرُّه شہ یّ

ہف کل مّٟي ہٌ شکھ یّ رس خگو ػہّه شہ یّ
رطُ ٧ؾ ٚله ہٌ مللٍ هٗ کَ رشو یّه شہ یّ
خ٠ه ٙامّمٌ میك ٛف م٠ا

طلاه شہ یّ

ُ
روش عف شہیك ٛف سَ طلع شہل ػہّه ٛف ہل

3858

َ ُّظ میٛ ِ٧ف آُّ
خّن ٜق سَ حٗ ٕکل
رِ کَ خّق ُّه ا٢تٌ ٛف لح ٠میك رق یُّّ
٢تجیق کَ مّ َ١میك ىجھکل لَ کَ ٛف خُّّ
طؼ میك ٟھر رسّمٌ کَ ٛف رعّ٤یك قرمُّّ
اُؾ ُّش کہو رّ یّ می ِ٧م٠د طلاه ٛف ہل

٭٭٭٭٭

3883

ٝن طؼ کٍ ہَ ٓ٣ہّه میك مل ٍ٠ل یّلله
ٝن طؼ کٍ ہَ ٓ٣ہّه میك مل ٍ٠ل یّلله

ِیؿف ٝن آة کَ ػ ی ٠و یّلله

ّ یّّٔ لّ ُّح لّ ٚلش طل رنکھمه

ٚل آنکھم میك ٚلش ٚلش ٔسّلله

ّ
ع قـ اول کَ قبض کَ لی یّش

ٝن قبض کٍ میك ٓ٣لّت ُّلله

٣یٕ ُ٧صلٓ ٣ہَ ُّ يير ہَ

رُکي کَ ىلشا ي ٧کل ؼھکّلله

ٝن

مؾزٝن

مُّّت رنکھمه

ُّب القیلد کل ٗ ظر میك ؼھ یّلله

ٔو کٍ سات ٚل کعنه اہلل ہَ

َ
طل گ٣ر ا ُک

ظ یّقٔ امًق ه َ١٣ہَ ٔو کٍ

ٞہّه مک ٣کَ میك ىحْ ِ٠حّلله

دمحم کَ ق٠مل میك آکَ میك يرٛف

ْحّ ٍ٠لّ ْحًو ہنیفو کمّ لله

غْ٧جل

ٝن آل ٢تٌ

کٍ مًم

غ ْٞ ٧سَ ؿبہله کَ میك ہ٧رم ِ قّ لله
٭٭٭٭٭

م طّـ ّ یّلله

3883
ٝن راعٌ دمحم دمحم کو راعٌ  ،دمحم کٍ صلشت  ٞہیك ہَ ٚل م یّ ہَْ

ٝن راعٌ دمحم دمحم کو راعٌ  ،دمحم کٍ صلشت ٞہیك ہَ ٚل م یّ ہَ

ظمی٧يء شظهٝ ٙن ّ ی٠وه کٍ خّطر  ،الہنن شظهٞ ٙہیك ہَ ٚل م یّ ہَ
ہَ ٚلش

امّمٌ ي٧اُّ دمحم  ،ہَ ىجملر عّلف قرنبله سَ ٓ٣ٓ٣

ؿ
س
ؽل
ْ
ن
ك
می
ق
ْ

میك ٝن آقّ دمحم  ،دمحم کٍ سی٧ت  ٞہیك ہَ ٚل م یّ ہَ

خىی ٙہَ ٔو کٍ رط ٧میك ک قّّٔ  ،ہَ می٩ان اؽمّل ّ ی٠وه لّ ٟھّشُ
ُ
خىی ٙسَ خّصـ ہَ ؿی ٙمیك کلٓٝ ، ٣ن اُکٍ ف ظیٞ ٙہیك ہَ ٚل م یّ ہَ
ہَ کی یّ ّ یّشا ٝن ُّم دمحم  ،ہَ ًعکـ میك ًعکـ وسّ رسکٍ ٔسنتٞ
ُ
َ رس سَ ٔسکیق و شاحٝ ، ٙن اُکٍ ه٣اهٞ ٙہیك ہَ ٚل م یّ ہَ
قی ٧میك مل
ہَ ُّّْ آل دمحم دمحم  ،ہَ ىح٠وم امًق خّٚله سَ اولٍ
ٝن قّطمٌ مل طّن ػہّه کَ ہَ مّلؾٝ ،ن ق٠سٌ خًلٔ ٞہیك ہَ ٚل م یّ ہَ

3883

ػہّه م٠د مم٠ود قرآه ٓ٤ھّ ، َ١وي ق٠مّ ٍ٠طلنبل سَ ٟھر خّ َ١ىح قـ
ُ
ٝن نی یّ و یُّّ اسٌ لّ خکف ہَ  ،قرآه کٍ ًُوت ٞہیك ہَ ٚل م یّ ہَ
َ خىیله کل ہ ٧طرد کَ ٟھـ
ٝن ُّکی٩ي زالٍ ہَ خل ُ٠ىحر کٍ  ،طل ْچس
ّ
ٞ
َ مّ َ١میك هٗ ُّمًهٝ ،ٙن ؽزت و شاح ٙہیك ہَ ٚل م یّ ہَ
شہَ رسک
عًمّٝن ہَ ؽرػ ٔطٙ٧ػ َُّ  ،قی ٧میك ٝن ّ ی ِ٠کل مللٍ ْحُّّ
اگٔ َ١َ ٣طٙ٧ػ مللٍ قی ٧میك  ،وي شوضنن ؿیٞ ٙہیك ہَ ٚل م یّ ہَ
اِ معیلر

٣یُ٧

 ٙقّ کٍ طرد ه ٙ ، ٣قّء دمحم ٔو رٜق واَ

ہَ خلليء طؼ رس سَ طّہ ٧ػہّه میكٝ ،ن ٓ٥را ٍ٠زع٧ت ٞہیك ہَ ٚلم یّہَ
رشور و ص اللت سَ ىحصلغ هٚ ٣ل  ،دمحم کٍ غی٧ت کل اوش راعیله کل
ُ
م
رسیق عًم  َ١لکھٌ م٠د ہَ ٝ ،ن ا کٍ ػ یّرت ٞہیك ہَ ٚل م یّ ہَ
*****

3880

َ ُّ مّي و یّشق
ٝن مّل گ٣ي ہل ْجھ
َ ُّ مّي و یّشق
ٝن مّل گ٣ي ہل ْجھ

اہلل

و یّشق

هِ٣

اہلل

و یّشق

م یّ مّن ٔو رٜك ہَ ّ یّشق و ٘عّلٍ
ہل ٝن رؿف و رُٝ٠ن و خّي و یّشق
ايروض ہل٣ ٍ٠ی ُ٧وَرت اِ مو ٚلش
رس سَ کو وس ّشف ہلا ٝن مّي و یّشق
ّ
ٕہزارِ ہل َ١شّبنء خ ّٔ٠سَ ىحصلغ
ُ
ّ
َ ُّ مّي و یّشق
ہل ان کٍ ٓ ٣قٍ ْجھ
ُ
حٗ ٣یّ ُ٧ماشُ کہیك خّ ٍ٠ہَ ٚل اظ رم
َ ہیك ملؾ آکَ ي ٧شاي و یّشق
ک ہن

3883

اب ہل ٍ٠ہَ لّىلش هٗ سی ٧کٍ طلهٙ
ٝن خلؼ میك آح کـ اىلاي و یّشق
قرضُ ٠مًه ٙشہیك رّ یّ میك ت مہّشِ
ہ ٧اُؾ لّ

اہلل

ه ّ ِ٣یّي و یّشق

شوٓق ہلا ان ُّشوه سَ ٝن قرع ضمیك آح
َ ُّ مّي و یّشق
ُّشوه لّ ظمک یّ ْجھ
ہَ ْخٝ ٙن رعلت کَ ٣یُّ ِ٧ىه لّ آُّ
اِ

ُّّْ قرضُ٠

نذاہلل

و یّشق

ہل گھر میك خىیله کَ ٣ی٘ ِ٧غمنن مّرُ
رْمق کل ٣یٚ ِ٧لغن خّه لّي و یّشق

3888

ٝن مل ظی ٙو مّہٌ و اخًل و ه٣اهٙ

واہلل

و یّشق

َ
ْجھ

ُّ ہلل

و یّشق

ُ
ّ
ٝن ضہٝ ، ٠ن ٙومُ ٝ ،ن ٚلشؾ ٝ ،ن ظہّشت
َ ہ ٧گّي و یّشق
ہ ٧وقٔ و یّشق ْجھ
ٝن

يرِبنن عّلٍ و ٝن مّن گ٣امٌ

َ اِ رط٧و سُ خّي و یّشق
ہلوِ ْجھ
ُ
٘
ٟ
ٚل اُؾ طرـ  ،امکٍ ھٌ ع ظیف ہَ واحٗ
ہلوِ طل زصلشُ ٣ی ِ٧ہيراي و یّشق
ٟھر ٟھر کَ ٞہٌ کہ یّ ہَ اكم ٠لّ قلف آح

َّ
اِ ْجف الہ " ُ٠ظ ْيٍک اهلل" و یّشق
٭٭٭٭٭

مّي رٜك

3883

ٝن ّم وٜك ہَ و یًر و یّشق ہل و یّشق
ٝن ّم وٜك ہَ و یًر و یّشق ہل و یّشق
عّلف ہلا

رلسّر

و یّشق ہل و یّشق

اِ مللٍ ٣ی ُ٧کلًش ٢بہف کَ نیٗ ہٌ
رعلت ہل ٍ٠آُّر و یّشق ہل و یّشق
َ ہ ٧لّم میك اہلل  َ١م٠ر کٍ
آقّ ْجھ
اہلل کٍ

ام٠ار و یّشق ہل

و یّشق

آُّء کل ًط٧ت ہل ٍ٠ہَ خلٜ٣ٓ ٠ك میك
اوش طلع ہل َ١اخ٠ار و یّشق ہل و یّشق
ہَ ٤یق ملال ی ٠کٍ رّ یّ میك ًط٧ت
اُّم

ٝن

اػ یّر و یّشق ہل و یّشق

3883

طل رل عف نپی ٧میك ِی یّب ہلا ہَ
ہ ٧عف سَ ہیك آضار و یّشق ہل و یّشق
ٕہزارِ ٕہزارُّه ٣ی ِ٧لع ٧کٍ ض٢یٙ
اوَر

ہَ

ام یّر و یّشق ہل و یّشق

ٝن خّمؼن نیفنن کل ہ ٧وقٔ ہ ٧اق ُـ
ہَ مللٍ ٣یُّ ُ٧ر و یّشق ہل و یّشق
َ اق ذ٣ـ ٓ٤ھّ رِ
ٝن مللٍ دمحم رس
ہل خّ َ١وي او یّر و یّشق ہل و یّشق
٘غمی ٧ہلً ٍ٠ضح ِ٠مللٍ کَ ضمّه میك
َ ہیك ملؾ رار و یّشق ہل و یّشق
ر ٢ن

3885

م یّ ٚلش وبیك کٍ ہَ ظ یّء ٓ٣ہّن رٜك میك
قرآن لّ

اشمّر

و یّشق ہل و یّشق

ٚلخ ی ٠ہَ ػ ی ٠علٍ ُّقٍ ٝن ٕہّ سَ
اوش ه ٚگ یّ الحّر و یّشق ہل و یّشق
*****

3888

ٝن ٔو کٍ مّه ؼخٗ ٢یغمی ُ٧ہَ

ٝن ٔو کٍ مّه ؼخٗ ٢یغمی ُ٧ہَ

ؼخٗ مّه قّطمٌ اوش خ ی٠شُ ہَ

ٝن هٗ مُّّت والَ ٔو کل ملؾ

ہ٠أّ کٍ اضل سَ ي٧وشُ سَ

ؼخٗ عّرت يًٙ٧و میك هٗ و شوض

ہ ٧اُؾ مؤمق کٍ ّ ی٠ي ٓ٣وشُ ہَ

ف طّء قرمّه کَ ؿیٝ ٙن دمحم

ہمّشِ مّل و خّه لّ ًسی ُ٧ہَ

ٝن ٚلش ُؿسّ ٣ٓ ٍ٠ہنیفو
ُ
هيرذ خ ی٠ش ہَ مُّـ کل اسٌ َ١

ق٠ا ًْس و يير اوش ًسی ُ٧ہَ
شکلؾ میك ْچش رُ انگسی ُ٧ہَ

ٚلش

کٍ ٌکـ ىچؿف

ؿیلْ ٍ٠چص یّ

ٝن دمحم

ف طّ ه ٣ه ٣کَ خّم کلٓ ُ٣ہَ

یمّ ٍ٠کٍ ٝن م٠حٓ ٙق کَ قرُّن

ہل ٍ٠شود ًسؾ و ؼپی ُ٧ہَ

امّمٌ

ہَ

دمحم ٔو کٍ ٌکـ اٚلشُ ہَ

*****

8333

ٝن می٧ا کعنن رٜك شذ ه ِ٣خ٠ھر اّ یّ

ٝن می٧ا کعنن رٜك شذ ه ِ٣خ٠ھر اّ یّ
ُ
٢یله میك ق یلو یمّ منن ه٣وه ارھر اّ یّ
ُ
خ٠ا کٍ شاي میك ّمرا ه ِ٣کل ٍ٠اٌکّ
َ ہل َ١ہله ي ٧اّ یّ
َ ہّٟھمه ٝن ش کھ
میك ا ٢ن

٣ی ُ٧رعّ لّ آ ٣رُکي ُّ َ١مؼ یّطیس
ک
ھ
ؼ
َ وي آہق کل ھمص آ ٣اّ یّ
کٹھٌ ٝن نتچ

ملاػہ ٙطل می ِ٧مو خبیك سَ خّہَ ہَ
مبگّ کَ آِبنن منن رُکي لَ يير اّ یّ

8333

خ٠ا  َ١جیسّ کو اُکل م یّ ہَ خّغ اّ یّ
َ ٟھٌ ه ٣لیك ٕہیسّي ْحر و ٓ ٣اّ یّ
ىجھ
گ
َ
ُ
ھ
رش قیلل سَ ک٣ا کَ ي ٧کل ستٌ ہَ
٣ی ُ٧رعّ طل رکھّ ر٢تٌ ہَ آ ٣اّ یّ

ت مہّشِ را٢یله لّ ٓق ُّ َ١گٞ ٣ہّ و ص قّ
ٕکّلَ نی٘ سَ ُّہٝ ٧ن منن گلہ ٧اّ یّ
َ ہیك
ت مہّشِ ہل٢یله کل رکھً کَ لعـ کہن
اٞہیك کَ شمؾ سَ طل٤یك ہَ ٔس خگ ٣اّ یّ

8333

اسَ ٟھٌ مؽحزي ُّلتػ قلٗ لّ خّٚل
کو اُکل رل میك ىحُّّ ہَ ۂ ٧ط ٧اّ یّ

َ گّ خّش ق٠م
ىحّ میك مّٟي ٝن خّٛف خل
َ گّ رو ٤یق رن میك گھر اّ یّ
ل یّ کَ ِنٹھ
ّ
ي٨ق ہَ لّہکسّه کٍ ت مہّشُ ُگٍ کٍ
طل مؤمیل ہلا قرروظ میك
٭٭٭٭٭

گ٥ش

اّ یّ

8330

ٝن ُّّْ ہَ ضمّ َ١میك ٔو يرراه کَ خّ ٍ٠کَ
ٝن ُّّْ ہَ ضمّ َ١میك ٔو يرراه کَ خّ ٍ٠کَ
خ یّب نطٗ عّلف کَ املش رٜك کَ ُّ ٍ٠کَ
خ
ت مہّشا گھر ہَ ّمشت میك ل یـ اہلل لّ گھر جیسّ
وہّه ہل َ١ہیك هٗ ٚلشِ طل طؼ ہیك مبہمّ ٍ٠کَ
ستٌ ہَ وـظ میك ہف  َ١وي ٣ی ُ٧گلہ ٧اكسٍّ٠
َ ہیك ٝن مل ٍ٠ملل ُّ ٍ٠کَ
َ آگَ نکن
کو رسک

َُ

ُ
َ وس رن ہف و یّل ُ٠ش وقٔ هٗ
اسَ رنکھی یگ
َ
َ مْ ُلؾ ؼھگ ِ٤اش ٍ٠لق ٓ٣ا ٍ٠کَ
شہ ی ی گ

8333

ہلۓ ہیك کلي ٟھٌ قُّـ ت مہّشُ بزد ُّشُ کَ
ٝن شرُّ م عی٧ـ ہیك هٗ طنیػ ٙکٍ شوا ٍ٠کَ
َ ہیك روش ُؾ ذ٣ؾَ ٣ی ِ٧آقّف عّلف میك
گن
ىحّ کَ  ،طلر کَ  ،قبض و ف طّ کَ  ،مہرُّ ٍ٠کَ
ٝن ذ٣ض

خّه ہیك ل٤کله کَ  ،هسا رد

رل طلاٚله کَ

ٕہّشِ صغػ ٣ی ُ٧کَ  ،ؿصّ ہیك ُّٚلا ٍ٠کَ
ک
ّ
وشف ٓ ٣رل کَ ھنتحّ ہَ ٕصلش ٣ َ١ی٧ا ٙقفو

ّ
ٝن طّلْ ہف ٌصلش کَ ٝن ہف ىخ یّح مّ ٍ٠کَ
ہمّشُ آنکھیك طّلْ ہیك كمّل مّي عّلف کٍ
ہمّشِ لّن عّّؽ ہیك ٔو رٜك کٍ کہّ ٍ٠کَ
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ہیك َٚؼ ٤یق ذ٣ىله کَ طل رْمق ہیك ٔو رٜك کَ
ّ
ٝن وي واوػ ہیك اول کَ ٝن وي عّلف ہیك ُّ ٍ٠کَ
ٝن مّؽر ٣ی ُ٧رعلت کَ سیف ه َ١٣ہیك اشرو میك
َ طّف ٓ ٣اق رن لط ی ِ٠اٜق ہّ ٍ٠کَ
شکھی یگ
ٝن خکف خّکف طؼ ہَ کو راخـ ہل وي ؿی ٙمیك
َ عًه ٙکٍ ٔسّ ٍ٠کَ
ؿبہله کَ ُّظ ہل ش ه ع
قلؾ سَ لّم ٓ ٣آ٤یك ػہّه سَ ٞہري وش ہلوٜك
ُ
ت
ٌ
ّ
ی
ُ
ػ رِ خ٠ا ا کل يزوه سَ ضُ٠گّ ٍ٠کَ
ؼخٗ ى ٝہَ ؼخٗ ر ھ ٜہَ رسّم الٜ٠ق صّحٗ کٍ
ہًل ػ ی ٠آ٣و ہَ مو کیعّن ُّ ٍ٠کَ

ٓ٣ہّن الٜ٠ق

8333

ٝن ػ ی ٠ن ظر ُّ اہلل و یّشق ہل ٔو رٜك کل
ّ
ْجیك رٚلصھٌ ٝن  ٙقّشِ ہنیفو مّر مّ ٍ٠کَ
اغں ظمق ٟھٌ ُؾ ضُّه قُّـ ہیك اِ اكم٠
ٝن هس ر
ٔو رّ یّ و رٜك عّلٍ ہمف کٍ طلع ّ یّ ٍ٠کَ
٭٭٭٭٭

8333

خ٠ا  َ١یمکل

ٌکّي٧

م یّ

و یّشم یّر

خ٠ا  َ١یمکل

ٌکّي٧

م یّ

و یّشم یّر

عّلٍ رُّ

و یّشم یّر

ػہّه میك شّبن
َ
ٔس اض

اراء شّمم مًم ٞہنیٙ

می ُ٧طرـ سَ ٟھٌ رِ اِ ظ یّ و یّشم یّر
َ ضمّ َ١میك
خ٠ا ہنیفو مًه ٙش کھ
ت مہّشِ لّٚله میك آ َ١ص٠ا و یّشم یّر
ٛف اُؾ شّبنء عّلٍ سَ لّو یّب ہلَ١
ہل َ١ضمّ َ١کَ خّح ٙشوا و یّشم یّر

8335

طلسٌ لّ ٕہري ضمّ َ١میك ٕہر ٕہر ہلا
قلؾ ٝن ّمش

ى حّ

يرخ یّ و یّشم یّر

ُعّرت و ي٧ـ و ؽز و خّي و رولٔ و رٜك
َ هٗ ؽذا و یّشم یّر
ٝن رِ شہَ ہیك ْجھ
ُ
ظہّشت و شوؾ و ضہ ٠و ُّشمّ ٍ٠لّ
ل یّظ رؿف ٝن ٣یِ٧

ىحّ و یّشم یّر

ّ
ہنیفو ہلوِ ٓ٣قٍ ٣ی ِ٧يراّْ کل
ضمّٝن

رّ یّ

و یّن ضوشف
خ٠ا َ١

یمکل

و یّشم یّر

شہَ

ُّشہّ

رعلت

ُ٠شغنء ُّلٖ

م یّ

ُّخ٠ا و یّشم یّر
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ؽرػ کو رس  َ١و یّ ٛف ہلِ ٌکّي ٧رٜك
کہّ

کو طلب ہلا يرخ یّ

ٝن يرّبن

و یّشم یّر

َ
ٝن ْحمـ ہل مّضواش ْجھ

ٝن خّي اوش ٝن طلر و ف طّ و یّشم یّر
َ
علٍ الحللغ ہَ ٝن م٠د ٞہنی ٙکَ لن
ٞہٌ نیٗ ہَ کو ہَ خّْحّ و یّشم یّر
٭٭٭٭٭

8333

مّسو٢ی ٙکل ضّْ ہَ اق مو خبیق سَ
مّسو٢ی ٙکل ضّْ ہَ اق مو خبیق سَ
َ
انگسی ُ٧کٍ ق٠ش ہل ٍ٠ہَ نگیق سَ
خ
ى ٝہَ م قّم اسن ہَ طلر شِبنن ل یـ
ٓٝ ٣ن ٟھٌ ہَ ٌکّه لّ ي٧ـ ہَ مکیق سَ
مّٚؼ ہل علف و لصـ و ہی ٧میك ہ ٧اُؾ سَ
َ ٗ عی ٧و قرٜق سَ
قّٚؼ ہل آة ا ٢ن
رعلت ہَ ٣یٟ ِ٧ھّ ٍ٠کَ گھر ْجھکل اسن ہَ
میك ٟھٌ گلاہٌ رّ یّ ہله رل کَ  ٙقیق سَ
مم٠ود لّ ه٣م ہَ طل ٝن م٠د ہل قیلل
َ
ارسّن کَ مفر سَ ف طّ کَ شہیق سَ

8333

ْحـ هساد ہل ٣ی٧ا ُ ََم َر خ٠ا هِ٣
ُ ّ
هٗ رل کٍ آشضىه کَ شمّن و ٤یق سَ

مت

ت ي ّق
واہلل ٣ی ِ٧خلف و ل کَ کلي لّ
ُ
وي ٚلؼي ہَ کو اٟي ٞہیك مک یّ ضمیق سَ
ْجھکل م یّ ہَ راعٌ طؼ  َ١ولٍ عہ٠
َ
ہَ هٗ کل ٙومّٔ ٣ی ُ٧شا َ١شض ٜق سَ
َ
الطػ ٝن ُُّّ ٣ی ِ٧ىخق سَ کل ٍ٠ىخق
َ
الیق ٝن رنکھّ ٣ی ُ٧طنیػ ٙکَ لیق سَ
واوػ وي شظٗ و ُّٔس عقتٌ سَ کیله ٝن ہل
ہل

رسکل

انی قّري

م یّب وبیق سَ

8333

٣یٕ ُ٧گّي میك ہَ ٔسیٗ و قراض رہ٧

آگّي ہَ ػہّن کَ َؾ ّ
ت و سمیق سَ
ٝن

شِبنن

خ

ل یـ

َ
ْجھ

مّضواش

ہل

و
عت
ن سَ
صت ٞو ًسّ رعّ ہَ خ٠اَ١
ُ٣ٓ٢

شہَ رؿف مؤوبیق

راٛف

ظ یّ

اٚلاش

شوُّ َ١ق ٔو ْجف رٜق

ک ہَ ٝن موملو
قلبَ ل ََد ْی َ

سَ

ضُّن لّ

ک ٕکً رل روش٤یق
َش ْو ِق ْ اِلَ ْی َ

سَ

اكم ٠کل ٚل ٓ٣اب کَ ص٠قَ سَ اِ خ٠ا
ٚل

ر خْیل م یّب ؽمـ کٍ یمیق سَ
٭٭٭٭٭

8330

خ ت ي ّق
لکه ٙسَ ا٢تٌ لف و ل کَ ُّب میك
خ ت ي ّق
لکه ٙسَ ا٢تٌ لف و ل کَ ُّب میك
خّلؼ  َ١یمکل ست ٟم یّ ہَ و یّب میك
ستجله لّ علف  ،ضوش طلاٚلاه لّ ْجي میك ہَ
ّ
ٚل خً ٠سی٧ق ہَ گلُّ ست ٟو مّب میك
ْچسّ

ہلا

خ یّب

ُ
ص٠ش الح٠ور لّ

گلريز

معلٍ ش طّب

لّ

ہَ ش طّب میك

ّ
ن
اول صػ بلذ میك اظ طرد سَ ہَ ٚل
ُ
ّ
ٔؿف اہلل رس طرد سَ ہَ ام الک یّب میك
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ہَ يُ ٧گله ْجلم ًسّ ْ٣ ٟی ِ٧زصلش
َ و یّشوه ٚ َ١لِػ کل طلاب میك
ىح ِ٠کنن
ؿص ٠ىلُ ٚل زع٧ت ْجف الہ ُ٠لّ ہَ

ٓ٣ہّن رٜك

راخـ ہَ ٣ی ُ٧م٠د ٟھٌ لّش ٚلاب میك
م یّ

َ
کتچنن

ص قّت

ظو ی٠ي ٣ی ّ ُ٧یّه

شوض رسّب ُؾ ٟھٌ ٝن آوِ رسّب میك
ہَ ٚلش قبص ْجف ہْ ُ٠جي میك اظ طرد
َ کو ٚلش ًْس لّ ہَ مّہ یّب میك
جیس
ٚله آٓ٣و ىخق کٍ ہَ ٣ی ّ ُ٧یّ کَ ٢تٝ
َ مل ٍ٠کٍ مل ٍ٠کَ آب میك
قیه ٙہَ جیس

مّي ہُ٠

ُ
َ میك خ٠ا  َ١اسَ ُ٠ش ه ٣رُّ
رو ہقن
8338

روصا ہًل ذ٣ذ

طل

٣ی ُ٧شلّب میك

ُ
گ
ٚل سی ٧کل طل خّوِ ٚل لـق کٍ ل یلیك
٢یلٜك ت مہّشِ ُّىه کل رھله ٣گًب میك
مک ٣خ٠ا کو ـی ٧و ًط٧ت سَ اب کٍ مّل
َ میك گ٣ي مّلٍ کَ آ َ١رسّب میك
ش سن
مّرُ ہل ْجھکل

٢ی ٙه٣ت من کٍ مّضواش

ہل

ؾرف َ ّت آمب میك

ّ ی٠ا

ٔط٧

خّّبن

عير رشاض ْ ،خ ٙشمّ ہل
اكم ٠کٍ التحّ ہَ خ٠ا
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭

َ ٕصیٗ
ْجھ
کٍ خ یّب میك

