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جب رن میه حسین اصغر بے شیر کو الۓ
جب رن میه حسین اصغر بے شیر کو الۓ
لخت جگر

بانوۓ

دلگیر کو

الۓ

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

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

باوك

ظلم و ستم آبا

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

ُچلّو

ل ت
ے سىۓ فلک تیر
ے ھینکت
سے ک

ُ
ے افالك کے اویر
اس خوه کو ملک لے گت

لکھا ہے کہ ق طري پي گرا جاك کے اویر
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جب تیر کو معصوم کی گردن سے تکاال
دپ یا سے سفر کر گ یا وي ھنسلیوه واال

ِچ ّلُ

کے عخب درد سے روۓ شہ واال

یسدبک تھا ہو جاۓ کلنچي پي و باال

غل تھا کی اب امّتُ
فرباد

کا یگہ یان غلی ہے

کو زہرا طرف عرش جلی ہے

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

717

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

میه ایّوبُ

سے فانق

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

ِرقّتُ

نہت آنی

تعوبذ پي مني رکھ دبا
ّ
غ
جالۓ کہ ڈر ڈر کے پي روبا لی اصغر
ہم آبے ہیه آرام سے سىبا غلی اصغر
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فرمابا کہ اے جاك اماپت سے خیردار
بانوۓ دل افگار کی دولت سے خیردار
لخت جگر ساي

والپت

سے خیردار

اس پ یديء بے کس کی تضاعت سے خیردار
پي گوہر باباب ہے باکیزي صدف کا
ُّ
ے میه بے یگیه در تجف کا
سىپ یا ہیه تجھ

مڑ کر شہ واال بے خو دیکھا نو پي دیکھا
اك حسر مراز غلی اصغر پي ہے یربا
ظر کھىلے ہوے پ ییتی ہے دخیر زہرا
کہتی ہے سکیني میرے تھ یا میرے تھ یا
ے ہی ه
بانوۓ حسیه جاك گرپ یان کیت
ے ہیه
ے ننہی سی یرپت کو لیت
چھانی کے بل
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ّ
جالنی ہے  ،اصغر

ے آواز ض یاى
مجھ

یرپت میه ابدھیرا ہے میری گود میه آى
ُ
ے سے ہاتھىه کو اتھاى
فربان گتی ننہ
مر جاپ یگی ماه جاك سے مني کو پي چھ یاى
تھا میه بے نو شبط شہ لوالك کو سىپ یا
شبیر بے ہاه الکے ت مہیه جاك کو سىپ یا

واه بالہء زہرا سے فلک تھا پي و باال
باه نہلوۓ ظرور پي لگا ظلم کا تھاال
ے لگا خو عرش فرشنوه بے شیبھاال
ہلت
ّ
ت
جالنی ھی وي ہاۓ میری گود کا باال
ے افالك کے اویر
ح یدر کے نو بالے گت
اور باج ظر عرش گرا جاك کے اویر

٭٭٭٭٭

