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ے شبیر االماه
جب ذ بح رن میه ہو گئ

ے شبیر االماه
جب ذ بح رن میه ہو گئ
دان کربالء میه ق یامت ہوئی ع یاه
می ِ
خیموه کی سمت سے ن ظر نآے لگا دھواه
مس ید کہاه حسین کا دلدار تھا

کہاه

ک یا ذکر تعزیت کا ہو پرسے کا ذکر ک یا
َ
ے جال کر وي اشق یا
ے خیم
خوش ہو ہرے تھ

2

َ
ظ
افسىس ظالِموه نے ک یا لم کس قدر
تھٹ یا ہے سن کے حسکو ہر ِاك فرد کا جگر
ے مٹ یال سجاد تو ِادھر
بیماری میه تھ
ُ
چ
ھنتی تھی ی ینیوه کے سروه سے رداء ادھر
گالوه پي ہاتھ رکھ کے کوئی بچی روئی تھی
شبیر کی وي جاه تھی علی کی وي توئی تھی
ے
عابد کو ِاس طرح سے سیمگار لے جل
ے
طىق گراه بار لے جل
گردن میه ڈال ِ
ے
پہ یا کے بیڑی باىه میه ک فار لے جل
ے ی یا کے
ا یس

ے
قاقلہ ساالر لے جل

ے
ے میه سجاد کھانے تھ
تھىکر کبھی خو جلئ
ے
پزھکر لعین یشت پي ِدرے لگ ناے تھ
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ے خو باقوه کی یشت پر
ے تھ
مڑ مڑ کے دیکھئ
ُ
ے ساری ی یٹ یاه آئی اپہیه ن ظر
سر ی یگ
ے یب وي حبیف پر
آیکھىه سے خوه پہانے تھ
ے بل ید سیمگار شہ کا سر
جب کرنے تھ
ے جس جدا کے صہارا پہیه کوئی
ے تھ
کہئ
تعد آة کے اے بابا ہمارا پہیه کوئی
ال قصي ق ید جانے میه لے آۓ تھر لعیه
ے وي مکیه
ے تھ
کیسا مال مکان تھا کیس
َوا کا گذر پہیه
کچھ روستی پہیه تھی ہ
پردے کا اہیمام پي ساپي ہی تھا کہیه
ے
ے پي ت ھ
ے کچھ تو لئ
ے تھ
ے میه سارے بچ
َسکئ
ے
ے پي تھ
تھر تھی لعین ہاتھىه کو کیوه کھى لئ
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ُ
ِاس ق ید جانے میه تھی رقیي ِئ ی یک بام
مصروف آي و ساری میه رہتی تھی صبح و سام

تھىلی تھی صب سیم تھا ف قط باد ابک بام
َ
شبیر ج ِان قاطمي شب ِط ش ِہ ابام
ے کدھر ؟
لوگو ی یاى میرے ہیه بابا گئ
ُ
ُ
کچھ ابکو ابتی ی یاری رقیي کی ہے خیر ؟
ُ
کہتی تھی پي رقیي کے " نٹ ید نآے تھی ا گر"
ے شیی ِي بدر
سىىبگی جب بلک پي مِل
َ
ق
لب پسبد لع پر خو ہوا آي کا اپر
ِ
ُ
ت
ے روپرو شب ِط بتی کا سر
ھبجوابا ا بک
طش ِت ظالء میه آبا سر س ِاي بیکساه
ِ
ُ
ک
دوزی رقیي ہتی ہوئی ہانے بابا جاه
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سر سے لِپٹ کے ہو گتی رونے ہوۓ بڈھال
ے اے سا ِي خوش خصال
ے لگی ی یا بئ
ک ہئ
کس نے ک یا ہے آپکا اے بابا جاه پي جال
کس نے ک یا ہے آپکا چہري لہو سے الل
ُ
ے ک یا ک یا جدائی میه
صدمے اتھانے آ بک
بابدھی گتی رسن میری بن
َہی کالئی میه
ے بابا کے میي پر وي الڈلی
میي رکھ کے ا بئ
ِاس طرح رونے رونے وي جاموش ہو گتی
بچی کی سِسکنیوه کی جب آواس پي ستی
س
چ
م
غ
ے کے ظاری ہوئی شی
تو اہ ِل جرم پي ھ
ساپي ہال کے دیکھا ق یامت گذر گتی
ُ
رونے ہو نے رقیي چہاه سے گذر گتی
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ے لعنیوه نے م ظلوموه پي سیم
ے کنئ
جنئ
وي صب ی یان کر نے سے قاصر ہے پي قلم
شیف الہدی خضور کا مچھ پر ہوا کرم
سبداه میه سابحي خو ہوا ہے ک یا ركم

رب ذو الجالل َ
عزادار
سن ِ
پہبجا دے سبدگی میه یس ِاك بار کربالء
کی دعاء

*****

