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 فہرست

شاہد اکبر پوری

شاہد صديقی

شاہد نقدی

شبنم رومانی

مير شجاعت علی خاں معظم جاه شجيع شہزادۀ سلطنِت ٓاصفيہ

سيد احمد حسين شفيق لکھنوی عرف ننھو

محمد سعيد شفيق بريلوی

شکيل بدايونی

شميم امروہوی

منظور حسين شور

شورش کاشميری

مرزا محمد اشفاق شوق لکھنوی

شوکت تھانوی

مرزا شوکت حسين شوکت لکھنوی

شہاب کاظمی

منّور عباس شہاب

امتہ المحدی بيگم شہرت حيدرٓابادی

محّرم علی شہرت نو گانوی
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مير مہدی علی شہيد لکھنوی شہيد يار جنگ

مرزا صادق حسين شہيد لکھنوی

 سيد قمر حسين عرف چھٹن صاحب شيفتہ لکھنوی
 

  علقمہ کےساحل پر

 شاہد اکبر پوری  

  ليا    لے     پر     دل     زخم     ہر     نے     تطہير     ٓايۂ

  لياii  لے    چادر    اعزازِ     نے    ظلم    سے    حرم    جب

  ليا    لے    مادر    قلبِ     شايد    ميں    سينے    ہی    اپنے

 لياii لے   اکبر(ع)   سے   ماں   نے   تو   مرگ  اذنِ    کيسے

  تکii  ٓاج   کا   شہ(ع)    يہ    ٓاخر    سجدۀ    ہے    رہا    کہہ

  لياii  لے    سر   نے    ظلم    پايا    نہ    تو    بيعت    دستِ 

  فراتii  موجِ   ترا   گا   ٓائے   نہ    پر    ان   بھی    عکس

  لياii  لے  کوثر   رنگِ     نے    تشنگی    کی    لبوں    جن
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  نے   عباس(ع)  کہا   گا   لوں  لے   طرح    اس    تو    نہر

  ليا   لے   خيبر  نے  بابا   کل  ميں   حملے  اک    جيسے

  ميںii   ياد    کی    ٓاخرت    ٓائی     جو     انگڑائی     ايک

لياii  لے   مقّدر  اپنا    سے    شاه(ع)    پائے    نے    حر(ع)

  سلطنتii  اب   کی   شبير(ع)  اُس  ہيں    کوثر    و    جنت

  ليا   لے  کر   اٹھ  سے  سجدے   ٓاخرت   تاجِ   نے    جس

  

  جب   وقت  اس   وہب(ع)    پر   شہادت    اٹھے    مسکرا

  ‘‘لياii لے  سر ميں  گود   نے   ماں   هللا  بسم  کے  کہہ’’

  لئےii بوسے  کے  زيست   نے   لبوں  شيريں   کے   موت

لياii لے کر بڑھ  نے قاسم(ع)  وغا  اذنِ    جب  سے  شہ(ع)

  دیii پھير نے تو جو اصغر(ع)  زباں   پر  ہونٹوں   خشک

  لياii  لے   لشکر   ميں   ہاتھوں    تيرے    نے    تبسم    اک

  رہاii  بہتا   تک   دير   سے  لوئوں   کی   سکينہ(ع)    خوں
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  لياii  لے   گوہر   نے   ظالم    يوں    کرکے    زخمی    کان

  رسول(س)   کردارِ   شبير(ع)،    سيرتِ     ،    قرٓاں    فکرِ 

  لياii لے  سمندر   نے   شاہد  ميں   کوزے   اک   جيسے

  

  

  

  لو     پيغام     وه     ہے     ديتا     جو     شبير(ع)     مقصدِ 

لوii تھام دامن کا شہ(ع) سے عمل   دستِ   حر(ع)  کے  بن

  لبii   تشنہ     بہتّر     ابتک    يہ     پيغام     ہيں     ديتے

  لوii  جام   کا   زندگی  کر   بڑھ   سے   ہاتھوں   کے   موت

  جوابii سے   غم  کے   شبير(ع)   دو   کو  دوراں   غمِ    ہر

  لو       ايام       گردش       انتقامِ        سے        ٓانسوئوں

  کربالii    کتابِ       ہے      کعبہ      تفسيرِ      و      معنی

لوii   اسالم    سے   خاک    کی     کربال     احمد(س)     بعدِ 

  ہےii   کون    مجرم    کہ    ميں    قيامت     ہوگا     فيصلہ
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لوii   الزام    دے    بھی    جو    پيمبر(س)     ٓاِل(ع)     دشمنِ 

  ٓاخرتii   فکرِ    وک    ہم    ہے    زندگی    فکرِ      کو     تم

  لو    ٓارام     يہاں     تم     گے     ليں     ٓارام     وہاں     ہم

  ہےii    ايمان     منزلِ      ہی     علی(ع)     عشقِ       منزلِ 

 لوii  نام   کا   علی(ع)  پھر    کو    عمل    اپنے    لو    جانچ

  عظيم    ذبحِ     معنیٔ     ذکرِ      اور     بدعت     و     شرک

  لوii     نام     کا    خدا      جھٹالئو      نہ      قرٓاں      ٓايتِ 

  سےii  فوج   يوں  نے   عباس(ع)   کہا    دريا    کر    چھين

  لوii گام  دو اب  کے بڑھ   دريا   سے   مجھ   تو   سکو  لے

  حسين(ع)ii   ٓاخر    حجتِ     کرنے    پيش    ہيں     جارہے

 لوii  مٓارا   تم   ميں  جھولے   اب  نہ  اصغر(ع)  علی  اے

  نظر    پيشِ      رہے     شاہد     زندگی     کی     ٓاخرت

 لوii  انعام    کوئی    سے    دنيا    نہ    ميں    موال(ع)    مدحِ 
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  ہوئےii  ٹھہرے   نما   ره   ايسے  ميں  تجھ    ہيں    کربال

  ہوئےii ٹھہرے پا نقشِ   کے جن  ہيں  بھی  پر   گردشوں

  ہوئےii ٹھہرے عزا   اشکِ   ہيں  ميں  ٓانکھوں   تک  ٓاج

  ہوئےii  ٹھہرے  ٓاشنا  غم  بس   ہيں   ہم  ميں   جہاں  اک

  حسين(ع)ii تک اب صدا  يہ  سے   عمل   راهِ    ہيں   ديتے

  ہوئےii  ٹھہرے   جزا   روزِ    تا    ہيں    کو    شفاعت    ہم

  کاii   عباس(ع)    َ◌علم    پر    بلندی    جس    ہے    رہا    اڑ

  ہوئے   ٹھہرے  وفا    اہلِ     يںہ    پہ    مرکز    اسی    اب

  کیii  عباس(ع)   وفا   بيعت   چکی  لے   سے    جہاں    دو

  ہوئےii ٹھہرے  سما و   ارض   ہيں  پہ  ہاتھوں  کٹے  دو

  کرمii و الطاف  بہ  شہ(ع)   سے   جگہ  اپنی  ہيں   بڑھتے

 ہوئےii  ٹھہرے  جا  اپنی  ہيں   ہورہے   پشيماں    حر(ع)

  کرii ديکھ موجيں   اٹھتی   يریت   گی  گزرے   کيا   پہ   ان
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  ہوئےii  ٹھہرے   علقمہ   اے  ہيں   جو    پياسے    سامنے

  عدوii تھے کہتے  سے حيرت   کر   ديکھ  قاسم(ع)   جنگِ 

  ہوئےii ٹھہرے کيا وار  کے ان   ہيں   بھی   ميں  سنی  کم

  ii  کہا  نے  اکبر(ع)  يہ  بابا    پر    الش    ہيں    ٓارہے

  ہوئےii  ٹھہرے   ذرا  ،  رہنا   کچھ   اور    مضطر    قلبِ 

  ياد  کی اس  ہے  رہی سو تک اب ميں دھڑکن ہر  کی دل

  ہوئےii  ٹھہرے    ہوگيا    زمانہ    اک    جھوال    کا    جس

  ليےii  کس  شاہد  کی   بھر   زمانے   کھاتے   ٹھوکريں

 ہوئےii  ٹھہرے  گيا   مل   سب   پر    شبير(ع)    درِ     جب

  

  

  چاہيےii  ضوفشانی  ايسی   کے   شہ(ع)  ميں   غم    اشکِ 

  چاہيےii   ٓانی    شبير(ع)     سيرتِ      ميں     عمل     کچھ

  حياتii   مفہومِ     ٓاکے    ميں   کربال    ليں    سمجھ     وه

  چاہيےii    زندگانی     کی     ٓاخرت     دارِ       کو      جن
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  ضميرii کا حر(ع) يہ  عاشور شبِ    کر   کہہ   اٹھا  جاگ

 چاہيےii   ٓازمانی    قسمت    پہ     شہ(ع)     پائے     صبح

  يہii  عاشور   شبِ    تھے   ميں  شہ(ع)  اصحابِ    مشورے

  چاہيے    ٓانی    پہلے    پر    ہميں    ٓافت    اک    ہر     کل

  نہيںii   ٓاسکتا   پہ    ساحل    کوئی    تھی     کہتی     فوج

 چاہيےii  پانی  کو   ہم    کا    جری(ع)    تھا   کہتا    غيض

  نےii  عباس(ع)   کہا    سے    سکينہ(ع)    گی    ٓائے    رمش

  چاہيےii   جانی    نہ    ٓاقا    مری     ميں     خيمے     الش

  

  حسين(ع)ii ہيں  ديتے بھيجے کو  رن شکر و صبر  کرکے

 ‘‘چاہيےii  جوانی   اکبر(ع)کی   ہے   کہتی  جب  موت’’

  

  کہاii يہ  کر  ہنس   نے   اصغر(ع)   سے   تير   کے   حرملہ

  چاہيےii  پانی    کو    کس    حجت    اتمامِ     تھی    تو    يہ
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  تکii  ٓاج   شاہد    پہ    دل    ہر    ہے    شبير(ع)    قبضۂ

 چاہيےii   حکمرانی     ايسی     کو     (س)     ديں     بادشاهِ 

  

  

  پوچھئےii   نہ     عظمت     کی     حسين(ع)     غم     ذکرِ 

  پوچھئےii    نہ    سمتق     خوبیٔ       کی      عزا      اہلِ 

  سےii  حسين(ع)   عقيدت    کی    جن    ہے   ہوگئی    َمس

  پوچھئےii  نہ    طہارت    کی   نظر    و    دل    کے    ان

  قافلے     کے     جنت     سے     حسين(ع)    درِ      نکلے

  پوچھئےii   نہ   ہدايت    راهِ     سے     يہاں     کر     ہٹ

  روشنیii    کی    محمد(س)     ٓالِ       والئے      رکھئے

  پوچھئےii   نہ    وحشت    کی     قبر     اندھيری     ورنہ

  پناه     چکی     مل     جب     ميں      اہلبيت(ع)      کشتیٔ 

  پوچھئے    نہ   صورت    کی    نجات    اب    سے    دنيا

  کائناتii   تقديرِ     ہے     کے    فاطمہ(س)    ميں     دامن
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 ’’نہپوچھئےii   قيمت    کی     حسين(ع)     غم     اشکِ ’’

  کیii   شاه(ع)    انکارِ     سی    برق    ايک     تھی     تڑپی

  پوچھئےii     نہ      بيعت      نتيجۂ      ہوا     کيا      پھر

  چالii حر(ع)  جو   منصب   کے   چھوڑ   اپنی   ميں  ٹھوکر

 پوچھئے  نہ   ندامت  کی   اس  کے  شہ(ع)   ميں  قدموں

  گرادياii  کر   مچل  کو   خود   نے    جس    ےس    جھولے

 پوچھئے  نہ   نصرت   جذبۂ  کا    (ع)    زباں    بے    اس

  نےii حسين(ع) کر   رکھ  ميں   خاک   الش   کی   اصغر(ع)

  پوچھئےii   نہ     تربت     سی     ننھی     بنائی     کيسے

  اٹھا      لرز      کوفہ      ٓاگيا       شام       ميں       سکتہ

پوچھئےii   نہ    خطابت    زورِ     کا     علی(ع)     (س)بنتِ 

  جانچئےii    اعمال      ہے      حسين(ع)      غم      ميزانِ 

 ’’پوچھئےii   نہ    قيمت    کی    حسين(ع)    غمِ     اشکِ ’’

  لئے      کے      شبير(ع)      مقصدِ       بقائے       شاہد
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 چھئےپوii  نہ    ضرورت    کی    عمل    قدر    کس    ہے

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 شاہد صديقی 

 ہيںii رہے جال   شمعيں   کی  وفا   ميں   طرازيوں   ظلمت   کی   جفا

ہيں   رہے   چھا  پہ  عالم  تمام    کر    بن    حيات    نورِ     حسين(ع)

  

 منزل   سراغِ    ہے   ديا  بتا   کر  دے  جان   نے    مسافر    کس    يہ

 ہيںii  رہے   جگمگا   راستے  کہ  سے  کربال   ہے   گذرا  کون   يہ

  

گی رہے روشنی تک حشر ميں  راہوں  کی ساتھيوں  کے  حسين(ع)

 ہيںii  رہے   جال  اپنا   چراغ   پر   رخ    کے    ہوا    ہمت    اہلِ     يہ

  

 دوریii   مقامِ      غفلت     مقامِ      حضوری     منزلِ      ٓاگہی     خود

 ہيںii   رہے    آ     نزديک   حسين(ع)    ہے    ہورہا    بيدار     شعور
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 جہاں   اس  ہے  جاری   سے  ازل  تصادم   کا   نور  و   ظلمت   يہ

ہيںii  رہے   جال   شمعيں   حسين(ع)   ہے   رہا   بجھا    شمعيں    يزيد

  

سہارا   کوئی   ہے   نہيں   اگر  اٹھئے   کے   دے   ٓاواز   کو  علی(ع)

ہيں   رہے   لڑکھڑا  قدم   اگر   بڑھئے    ليکے    نام    کا    حسين(ع)

  

سےii  حق   کاروبارِ    ہے   ربط   ميں   زمانہ  ہر  کا  برحق   اماِم(ع)

ہيںii  رہے  آ    پيامات    مگر    ہے    چکی    ہو    ختم    پيمبری(ص)

  

  شاہدii  ہے   امتحاں   منزلِ    بھی  ماتم  بزمِ    ميں    نگاہوں    مری

ہيںii  رہے   ٓازما    ہميں   اب    وه    آازماي    نے    مشيت    جنہيں

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 شاہد نقدی 
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  سےii در   کے   علم   نظريں   اپنی   چراليں   گر  مسافر

سے  پيمبر(ص)  کے امت جائيں کٹ  رابطے   سارے  تو

  کاii پيمبر(ص)  ہر جلوه  ہے ميں اقدس  روئے  کے علی(ع)

سےii پيمبر(ص)  اک  ايک ليے مل  پر علی(ع)   ڈالی  نظر

  مرحبii   وغا    قبلِ     لے   پوچھ     مقابل     نامِ      ذرا

  سےii حيدر(ع) تيغ  رہنا  کے بچ تھا  کہا   نے  ماں   تری

  ليکنii  ہے  وزن    يقينا    کے    نصيری    ميں    دالئل

  سےii ڈر   کے   هللا  نہيں  کہتا  ميں   ہے  کہتا  وه   جو

  ليکن   تو    یٓائ    دنيا    بعد    کے    نبی(ص)    منبر    سرِ 

  برسے  کيا تو  برسے وه ميں بادل جس  ہے پانی ہو  نہ

  دےii دے  رس   دور  چشمِ   وه   کو   مسلماں   وندا  خدا

  سےii بستر  کے ہجرت لگے ٓانے   نظر   خم   دشتِ    کہ

  جانيںii ہم تو  الئے   کر  ڈھونڈ  کوئی   مثل  کا  علی(ع)

  سےii پتھر  ہيں   ليتے  بنا  ہے   ٓاساں  تو  سازی  خدا
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  شاہدii ہے بھی اب  ہادی  کوئی   ٓائے   نہ   ٓائے  نظر

سے  محور  جائے ہٹ  زميں   قائم(ع)   حجتِ    ہوگر   نہ

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 شبنم رومانی 

  ہاتھii  کے  تلوار   نے  هللا   اسد   دکھائے    جب

  ہاتھii کے  اغيار  لگے   ٓانے  نظر   پتے   خشک

  کريمii  قرٓانِ    پہ  رحل   کسی   جو   ہوں   ديکھتا

 ہاتھ کے علمدار(ع) ميں تصور  ہوں  ليتا   چوم

  سےii  حيرت  جفا  اربابِ   گئے  ره    ديکھتے

 ہاتھii  کے  ابرار(ع)  سيدِ   وفا   اہلِ    گئے    بک

  حرمii خشتِ  صد  کا   تلوار   تھا   ہاتھ   اک   ايک
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  ہاتھ  کے  معمار ہيں کرتے کيا تعمير  بھی   يوں

  ايثارii  جنونِ    وه   اُف    وفا    جذبِ     وه    ہائے

تھہاii کے علمدار(ع) ميں  ميداں  ہوگئے َ◌علم خود

  روياii کر بلک بھی ظالم کہ  ہے  حد  کی  ظلم

  ہاتھii کے مار کبھی پہ زانو تو  پہ  ماتھے کبھی

  ہےii   ہوتا    برا    انجام    کا    کام    برے     ہر

  ہاتھ  کے کردار  کيفرِ  بھال  ہيں  ديکھے  نے کس

  گناه  احساسِ    وحشتِ    گال  ہے  ديتی   گھونٹ

  ہاتھ  کے   ديوار   درو   اچانک  ہيں  ٓاتے   نکل

  شبنمii اے مگر رومان   شاعرِ   ہوں   تو   يوں

 ہاتھii کے طرحدار يارِ   کسی ميں ہوں  گيا  بک

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر
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 مير شجاعت علی خاں معظم جاه شجيع شہزادۀ سلطنِت ٓاصفيہ 

  ہوگاii     کيا       ٓافتاب       شہ(ع)       رخِ        مقابلِ 

 ہوگاii     کيا     مآب     رسالت(ص)     سبط(ع)      جوابِ 

  ميںii اکبر(ع)  ہے علی(ع) شانِ   ہے   حسن  کا  نبی(ص)

  ہوگاii  کيا   شباب   کا   ان  کہ  لو    سمجھ    اب    بس

  ميںii  محشر   تو   ترا   ہے  کرم    حساب    بے    جو

  ہوگاii     کيا     حساب     يارب     کا     گاروں     گناه

  خدا    ولیٔ     علی(ع)    ہيں    نبی(ص)    وصیٔ     علی(ع)

  ہوگا    کيا    جواب    کا    ان     ہيں     الجواب     يہ

  ٓاج   کی   فشار    تيارياں   ہيں    تو    کی    نے    لحد

  ہوگاii     کيا     بوتراب(ع)     مدد     بہرِ      ٓائيں     جو

  پياسے   کے   حسين(ع)   بچے   گئے   مر  کے   تڑپ

  ہوگاii  کيا  سحاب    برسے    يہ    الکھ    ميں    جہاں

  کھڑےii ںہو ميں عام  دربارِ    کے  رسول(ص)  حرم(ع)
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  ہوگاii  کيا   انقالب  بھال   کے   بڑھ   سے    اس    اب

  ميںii صدقے  کے علی(ع) شجاعت کو مجھ ہے  ملی

  ہوگاii   کيا    خطاب    ميں    جہاں     اور     شجيع

  

***  

  

  چلےii  مسکراکے  بھی  اصغر(ع)   سے   ظلم  جہانِ 

  چلےii کے کھا تير  اور  پياس   تھے   ٓائے   بجھانے

  تھے دل  ہوئے  بڑھے  کيسے  بھی کے (ع) حسينيوں

  چلےii   کے    بڑھا    قدم    منزل    جو    ٓائی    قريب

  عباس(ع)   تھے  جان   کی   لشکر   تھے  بدوش   علم

  چلےii   کے    ہال    ٓاسماں    زميں    تيغ    زورِ      بہ

  صدقےii کرديئے اپنے ہاتھ تھے شير(ع)  کے علی(ع)

  چلےii کے  اٹھا  ھہات   سے  دنيا   ميں  راه  کی  خدا
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  ٓائی  ياد  ميں  وغا    سکينہ(ع)    جو    کو    حسين(ع)

  چلےii  کے   لگا  گلے   ٓائے  ميں   خيمہ   کے    پلٹ

  کوثرii   سوئے    کربال    لبِ      تشنہ    جو     چلے

  چلےii     کے     جال     وفا     چراغِ       فرات      لبِ 

  تھےii  ٓائے  ميں   جہاں  اکبر(ع)    علی    لئے    اسی

چلےii  کے   دکھا   نبی(ص)  شبابِ   شان   کی    علی(ع)

  رسنii  ميں  بازوئوں   کے   عزيزوں   داغ  پہ  دلوں

  چلےii   کے    کربال    مہمان    سے    شان     عجيب

  ساتھ  کے     شجيع   چلے   بھی  سند  کی   قبوليت

 چلے   کے    سنا    جب   پہ    اقدس    روضۂ    سالم

 

 علقمہ کےساحل پر

شفيق لکھنوی اُّمی ہيں ۔ پيارے صاحب رشيد کے چہيتے شاگردوں ميں شمار 

  ہے صاحِب ديوان ہيں ۔ لکھنو کے اُّمی شعراء
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  علقمہ کےساحل پر

 سيد احمد حسين شفيق لکھنوی عرف ننھو 

  رہا  ماتم  کا  شاه(ع)   يوں   ميں    دشت   کے    کربال

  رہا  شبنم   گريۂ  کو   شب   نے    دن    اڑائی    خاک

  ميںii  ہوں  عابد  بڑی   تھی   کہتی    شاه(ع)    ذوالفقارِ 

  رہاii خم  سر  مرا  ميں   کرنے   جنگ   سے   دشمنوں

  ہوii   جاويد    زندۀ    ديں    شہ(ع)    انصارِ     بھی     تم

  رہاii  دم   قيامت   تا   ميں  تم    کے    جانے    مر    بعد

  شاه(ع)ii شمشيرِ  سر   ہے   کرتی  جدا   کے   وںسربلند

  رہاii دم ميں کس  کہ کے مڑ   مڑ   ہے   جاتی   ديکھتی

  جزاii  روزِ    وه  گا  دے  شہادت    کی   ناحق    خونِ 

  رہاii جم  جو  ميں   تير   کے  حرملہ  اصغر(ع)   خونِ 

  نظرii   منظورِ     ہے    ديں     شاه(ع)     زخمِ      اندمالِ 

  رہاii مرہم  کا   اشک   ميری  ميں   ھوںٓانک   لئے   اس
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  جگرii زخمِ   ہوں   تو  تر   کے  ان   کہ   دريا   تھا   کہتا

  رہاii تھم يوں رواں   ٓاب   کے   عباس(ع)   سے   عکس

  شفيق  ميں   عالم   ہيں  گذرے   خدا   خاصانِ     اور

 رہاii  غم   کا  علی(ع)  ابنِ    حسين(ع)   اک    قيامت    تا

  

***  

  

  زمانہii   اک     گا     ديکھے     مرتب    ہوا     ديواں

  بچاناii   مری    عزت    اٰلہی    ميں    ہوں    پڑھ     ان

  بناناii   کا    چيز    ہر    تيرا    سے    کن     لفظِ      اک

  کارخانہii   ہے    ويسا    خالق    ہے    تو    کہ     جيسا

  يگاناii   نبی(ص)    تيرا    خالق    بھی    تو    ہے     يکتا

  ٹھکاناii   نے    اسالم    پايا    سے    جس    ميں     دنيا

  اٹھاناii  کا    ظلم    وه    ہاتھوں    کے    منکروں    سب
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  بتانا     کا     اخالق     تھا     قاعده     کا      اس      يہ

  جاناii   کو    اس    سمت    ہر    کر    لے    پيام     تيرا

  زمانہii   اک    تھا    دشمن    اٰلہی    تھا     دوست     تو

  بنانا    وصی(ع)    ايسا    يارب    کا     نبی(ص)     ايسے

  زمانہii    لگا     کہنے     اّول     اماِم(ع)    کو      جس

  عاشقانہii  فعلِ   تھا    کے    علی(ع)    يہ   ميں    بچوں

  بچاناii   کو    اسالم    جانيں    اپنی    کے    دے     دے

  ہےii  کرديا  وستھرائ   کا    منکروں    نے    سب    ان

  بچاناii   بھی    کا    جانوں    مشکل    تھا     کو     کفار

  اٰلہی   صفت  ايسی  تھی  دی   نے   تو  ہی    کو    ان

  دبانا      کو      کفارّ       کرکے      جہاد      دم       ہر

  ظاہرii   ہے    معجزه    يہ    ميں    چمن    کے    ايمان

  جاناii   پھول   کا     ںکليو    کر     ُ◌سن     کريم     نامِ 

  کوششii  ہيں  کررہے  وه   بلبل   جوہيں   کے    ايماں
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  ٓاشيانا       ميں       جنت        رہے        بنا        اپنا

  اٰلہیii   يا    ہو    زائد    قوت    کی    زباں     کی     ان

  چہچاناii    کا      بلبل      ڈنکا      ہے      کا      اسالم

  کوii   ان    رکھنا    ٓاباد    طائر    کہ    يا    ہو     انساں

  فساناii  ہے  تيرا  جو  ميں  چمن  ہر    ہيں    پڑھتے

  پرii  در  تيرے  ہے  ٓايا  يارب    شفيق    پڑھ    ان

  زماناii   کہے    اچھا     ميں     سخن     اثر     ہو     يہ

  

***  

  

  ہوگئے    ستمگر    زن    طعنہ    تو    تنہا    گئے    ره

  ہوگئےii  نشتر   شکلِ    سب  زباں  زخمِ    کو    (ع)شاه

  ہوگئےii   بہتّر    ايسے    يہ    غرق    ميں    غم    بحرِ 

  ہوگئےii    لنگر     مضبوط     کے     اسالم      کشتیٔ 
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  جزاii  روزِ    لگے  کہنے   کے   شاه(ع)  والے   رونے

  ہوگئےii  گوہر   کہ    کی    ترقی    يہ    نے    ٓانسوئوں

  ہوئیii رونق ميں  اسالم   بڑی   سے   باعث   کے   ان

 ہوگئےii      پيمبر(ص)      دينِ       فديۂ       بہتّر       جو

  ہيں  طفل محمد(ع) و عون(ع) ابھی زينب(ع)  تھی کہتی

  ہوگئےii   دالور    کيسے    پہل    پہلے    ميں    جنگ

  ميںii راه کو مصطفی(ص) ٓاِل(ع) جو  ديکھا   سر   ننگے

  ہوگئےii  چادر   شکلِ    بگولے   کر  اٹھ   سے    خاک

  تھاii اعجاز  عجب  ميں  مرنے کے  اصغر(ع)  حضرتِ 

  ہوگئےii  برابر  کے  بزرگوں    يہ    کر    دے    جان

  کہيںii ہو شادی  سے اکبر(ع) علی   بانو(ص)  تھی   کہتی

  ہوگئےii   مادر    جانِ     تم    خدا     نامِ     جواں     اب

  خداii گا بخشے کو گاروں  گنہ ميں صدقے  کے شہ(ع)

  ہوگئےii  مقدر  سيدھے   وه  تھے  بگڑے   قدر   جس
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  قوتيںii  کی   خدا   دستِ    تجھے    گی    ہوں    تو    ياد

  ہوگئےii  خيبر  بابِ    اے  ترے  ٹکڑتے    قدر    کس

  شفيقii ہوں  کہتا   صاف   ميں   مرا   ہے  عقيده   يہ

 وگئےہii    دالور     عباس(ع)     ميں      عالم      باوفا

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 محمد سعيد شفيق بريلوی 

  ہے  ديتا  دکھائی  کيسا   ہے   شخص   کون    يہ

 ہےii ديتا دکھائی اپنا ہی،  ديکھے  بھی   جو   کہ

  پرii چہره  غبار   و   گرد   کا   صديوں   کتنی   ہے

 ہے   ديتا  دکھائی  چمکتا   بھی    پھر    مہر    يہ

  کےii   کاموں  تشنہ   چند    سکا    ٓانہ    کام    جو
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  ہےii   ديتا    دکھائی   دريا    کا    نام    وه    ہميں

  کیii پانی کو کسی  ضرورت  کی خوں  کو   کسی

 ہےii ديتا  دکھائی   پياسا   وه  ديکھو  بھی   جسے

  ہيںii بيٹھے  لوگ  کيسے يہ  ميں  خيمہ جانے   نہ

 ہےii  ديتا   ھائیدک   اُجاال   ،   ہے   گل   شمع    کہ

  کے  قامت  ايک  لوگ سب  کے  گھرانے اس ہيں

 ہے   ديتا   دکھائی   اونچا   ہے   ٓاتا  بھی   جو   کہ

  تعبير  بہو  ہو  کی خوابوں  ہے  کے علیؑ  کوئی

ہےii  ديتا    دکھائی    سراپا    کا    نبی(ص)    کوئی

  ڈرii کا موت  نہ اور ٓاثار ہيں کے تھکن کچھ   نہ

 ہےii   ديتا    دکھائی   شگفتہ    چہره    ايک    ہر

  کیii  والوں  مرنے  چند   ان   ہے   شان  عجيب

 ہےii  ديتا   دکھائی   چہره    کا    موت    زرد    کہ

  ہوii  نہ  ذوالفقار  ديکھو   عدو،  ہيں  رہے   لرز
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ہےii  ديتا   دکھائی   ّ◌بچہ   پہ    ہاتھوں    تو    ہميں

  ہيںii کہتے لوگ  بيمار  اسے  کيوں  جانے   نہ

  ہےii  ديتا   دکھائی    مسيحا    شخص    يہ    ںہمي

  کا  قسمت تيری  کہ   ہے   کرم  کا   کس  شفيق

 ہےii    ديتا     دکھائی     ستارا      پہ      بلنديوں

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 شکيل بدايونی 

  ہے     جاتی     ہوتی     محّرم     ماهِ      وابستۂ      نظر

  ہے    جاتی    ہوتی    ماتم    بزمِ     ہستی    بزمِ     سالمی

  ہےii  جاتی   ہوتی   غم   دلداۀ   خود   بہ    خود    طبيعت

  ہے   جاتی   ہوتی  ماتم   سوزِ   صدائے    دل    صدائے
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  توبہ   ارے    افشانی    نابہ    خوں    کی   دہر    ہوائے

  ہے   جاتی   ہوتی   عالم   بزمِ     بہارِ     کف    بر    خزاں

  ہےii  شامی  فوجِ   بريده    گيسو    ستم    صرفِ     اُدھر

  ہےii   جاتی    ہوتی    برہم    اور    برہنہ    تيغِ      اِدھر

  جفاپيشہii  و   جفاکار   خود  ہے  جفا    روحِ     اک    ہر

  ہے    جاتی   ہوتی    جہنم    قعرِ     داخلِ      شک     بال

  تھا ارماں کا سرافرازی  سے   مدت   کو  جس   شہادت

  ہےii  جاتی   ہوتی  عالم  دو   محبوبِ   پابوسِ    اب    وه

  ہے   جاتا  چلتا  خنجر  پہ  گردن   کی   پاک   حسيِن(ع)

  ہے    جاتی    ہوتی     ہمپي     جورِ      داستانِ      مکمل

  ميںii  نگاہوں    ہے    کعبہ    محرابِ     قضا    تيغِ     خمِ 

  ہےii جاتی  ہوتی   خم   لئے  کے  سجدوں   شوق   جبينِ 

  ميںii صدقے کے قربانی   و   ايثار  اس   کہ   شاہد  خدا

  ہےii   جاتی    ہوتی    عالم    دو    رازِ     واقفِ     خدائی
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  نظارےii  ناک    ہيبت    وه    اُف    کے    کربال    زمينِ 

 ہے   جاتی   ہوتی   کم   واقعی   محشر  قدرِ   سے  دلوں

  ہيںii  جاتے   کرتے   خالفی    وعده    علی(ع)    حريفانِ 

  ہےii  جاتی   ہوتی   ٓادم  ابنِ     خوئے    جزو    عداوت،

  شايدii  مصطفی(ص)   جنابِ     ہيں    پالتے   کوثر    مئے

ہے جاتی ہوتی کم صدا  کی رونے  کے اصغر(ع)  علی

  ہيں   بپھرتے   کر   بن    شيربن    بزدل    کوشانِ     ستم

  ہےii جاتی  ہوتی   کم   قدر   جس   جماعت   کی  دليروں

  ہيںii جاتے  ہوتے  دلکش  ہی اتنے  کے  عشق  ترانے

  ہےii  جاتی   ہوتی   مدھم   جتنی  ہستی   سازِ     صدائے

  ہيںii جاتے   ُ◌کھلتے   شہادت  اسرارِ    جتنے   پر  جہاں

  ہےii  جاتی   ہوتی   محکم   اور   محکم    اور    يعتشر

  ہيںii جاتے مٹتے اور  مٹے دشمن  کے اسالم   شکيل

 ہےii   جاتی   ہوتی    مسلم    تھی    مسلم    قربانی    يہ
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 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 شميم امروہوی 

داور    خاصانِ     وغم    رنج   ہے    گزا    جاں    سالمی

   iiکا  

  کا،   حيدر(ع)  کا،   زہرا(ص)  ،  کا  سبطين(ع)   قلق

  کاii پيمبر(ص)

حيدر  زورِ    و  خلق  و   جود  گا    رہے    ُ◌شہره    سدا

  کاii  (ع)

◌َ    کے   روح   کا،   در  کا،   انگشتر  و   شير  و    قطار

  کاii  پر

فii  معرکہ  ہر   ہوا   سے   دم   کے    تيغ    کی    علی(ع)

  يصل

 خيبر    کا،    خندق    کا،    صفين     بدرکا،     کا،     احد

  iiکا  
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ميں  شان کی   پنجتن(ع)  دل،  اے   سورے  پانچوں   يہ

 iiٓائے  

 ،   کا   مريم(ع)   ،   کا   رحمان  ،  کا  شمس   ،   قمرکا

  کا کوثر

شر   کا   کس   کس   نی،  حر(ع)   ہوکر  شاه(ع)   فدائے

  پاياii  ف

 کا  (ع) سلماں ،  کا عمار(ع) ، کا زيد(ع) و   اويس(ع)

  کاii بوذر(ع)

   نکال    نام    کيسا   ميں    وفاداری    کر     مٹ     نشاں

 iiہے  

 حر(ع) و حبيب(ع) و وہب(ع)  و  مسلم(ع)  و  زہير(ع)

  کا در(ع)صف

چيزو  پانچوں    ان    نہيں    ڈر    کو    پنجتن(ع)    غالمِ 

  کاii  ں

محش   کا،   برزخ  کا،   قبر   کا،   کنی    جاں    کا،    اجل

  کا   ر
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   ٓاه   کا   اک   ثواب    کو    والوں    رونے    ہے    ِ◌مال

  کياii  کيا

اکبر   حجِّ    و    زکٰوة    و    خمس    کا    صوم    و    صٰلوة

  iiکا  

صدمہ    ايک    ايک    کو    شبير(ع)    تشنگی    سوائے

   iiتھا  

اصغ ، کا  اکبر(ع)  ، کا بھائی  ،   کا   بھانجوں   بھتيجوں

  کا  ر(ع)

اطہ   جسمِ    کے   شہ(ع)   ،   زخم   ہے   پر  زخم    برابر

  پرii  ر

خنجر  ،  کا   نيزے   ،   کا   تلوار   ،   کا   تير  ،   کا    تبر

  iiکا  

شہ(ع   خواہرِ   جانِ    ايک   صدمے   اتنے  ہے    غضب

(  iiپر  

برادر(   کا،  اکبر(ع)   کا،    بچوں    کا،    قيد    کا،    ردا

  کاii  ع)
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 عالم   باغِ    اس   داغ    پانچ    يہ    گئی    لے    سکينہ(ع)

 iiسے  

گوہ   کا،   عّمو   کا،   باپ    کا،    رسن    کا،    طمانچوں

  کاii  ر

م اک کا  کس   کروں  بانو(ع)،   تھی   کہتی  کے   تڑپ

  ماتمii يں

شوہ   کا،    دختر    کا،    داماد    کا،    طفل    کا،    جواں

  کاii  ر

 کيا   کيا   ميں  بچپن    سہے    بياہی    نئی   ہے    قيامت

 iiغم  

س   کھلے  کا  رنڈاپے   کا    گھر    کا    بھائی    کا    پدر

  کاii  ر

  دھيان    کا    کس    کس    کو    پاک    امامِ     خنجر     تہِ 

 iiآاي  

محضر   ،  کا   امت    کا،    بيمار    کا    بيٹی    کا،    بہن

  iiکا  
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بii  گيا   ره  اک   چراغ    کو    جلنے    ميں   ہجراں    تپِ 

  اقی

  شبير(ع)   و  حيدر(ع)   کا   فاطمہ(ص)  و    نبی(ص)

  کا  شبر(ع)  و

ہ   رکھتا   دھيان   دم  ہر   کا   وحدت    کلمۂ   اس    شميم

  ے

 اکہتر    کا    نو    کا    تين    دو    کا    ايک     بنده     ميں

  iiکا  

  

***  

  

رسول                جہاں                دو                حياتِ 

  (ص)

حسينii           ٓاں            و            اين            نصيبِ 

  (ع)

رسولii              جہاں               جہاں               جہاں
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  (ص)

حسينii               وہاں                وہاں                 وہاں

  (ع)

*  

ز        و        زيب        کی         نظر         و         لب

  ين

مii                        شاه(ص)                         حديثِ 

  شرقين

رسوii             زباں               کی               حسين(ع)

  ل(ص)

حii             زباں               کی               رسول(ص)

  سين(ع)

*  

بii            جا            فيض             کا              انہيں

  جا

ii          ہے          تر          و          خشک          بساطِ 
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  کيا

سورii                زماں                ہر                فروغِ 

  ل(ص)

حسينii                مکاں                ہر                مکينِ 

  (ع)

*  

            اللہ           ہے            روش             روش

  زار

بہii            سدا             گل             ايک              ہر

  ار

رسولii                      گلستاں                        بنائے

  (ص)

حسينii               خزاں                بے                بہارِ 

  (ع)

*  

ابii                           زمينِ                             حرم
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  تال

کر                            زمينِ                              بال

  بال

رسو               ٓاسماں                کے                يہاں

  ل(ص)

حسي               ٓاسماں                کے                وہاں

  ن(ع)

*  

نii         اک          ہر          نظر           اک           ہر

  گاه

ii             جلوه             کی             حق            شہودِ 

  گاه

رسولii              رازداں                کے                خدا

  (ص)

حii             رازداں              کے               نبی(ص)

  سين(ع)
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*  

شدii                         بولہب                           سوالِ 

  يد

يزii                تر                 سخت                  سوالِ 

  يد

رسولii              وہاں               ميں                جواب

  (ص)

حسينii              يہاں                ميں                جواب

  (ع)

*  

  پرii                گسار                  غم                  شميم

ii                کردگار                  فيض                  يہ

  کر

رسولii              مہرباں                ہی                کرم

  (ص)

حسينii          جاں            جانِ             ہی            کرم
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  (ع)

  

***  

  

   ديتا        دکھائی        زہرا(ص)        خانۂ        چراغِ 

    iiہے  

ii      ديتا      دکھائی      اُجاال       ميں       ظلمتوں       وه

  ہے

برii   رہا    لگا    پر     در     کے     بيت(ع)     اہلِ      جو

  سوں

     ديتا      دکھائی      کعبہ       ميں       غالف       اسی

  ہے 

دام     کا      ٓاپ      ہے      پيمبر(ص)      دينِ       نشانِ 

  ii    ن

ii      ديتا      دکھائی      پھريرا      سبز       ميں       فضا

  ہے
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کii    غور     پہ     حسن(ع)      صلحِ       شرائط      اگر

  رو

ii      ديتا       دکھائی       نقشہ       سا       کا       حديبيہ

  ہے

    کا     رسول(ص)      کوشش      کی      دين      بقائے

 iiکردار  

ii    ديتا    دکھائی    کيا    کيا     ميں     صلح    ايک     اس

  ہے

ii   کوثر    جام     ميں     شرمح     جو     ہے     رہا     پال

  کے

ii      ديتا      دکھائی      پياسا     کا      روز      تين      وه

  ہے

مii    اے     ہے    مدد     وقتِ      کہ      ٓائو     کو      مدد

  وال

ہii      ديتا       دکھائی       تنہا       کا       ٓاپ       شميم

 ے
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 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 منظور حسين شور 

  لئےii کے  مصطفی  دينِ   اٹل   ہے  سلسلہ   يہ

  لئے  کے خدا  نبی ہيں لئے کے نبی  علی

  کرii  بھی   تميز   زحمتِ     حق    و   باطل    ميانِ 

لئےii  کے  پا  نقشِ    ہے    ترستی   رہگذار    يہ

  حسينii نام  ہے ميں تاريخ کی  وقت کا  جس وه

لئےii   کے    کبريا    ہے    وحدت   استعارۀ    وه

  سجودii و رکوع  بے ہے عبادت   ذکر   کا   علی

لئےii کے ہوا نہيں ضروری جہت  و   سمت   کہ

  بازارii   کا    شام    کہ    ايماں    ہو    بند     سقيفہ

لئے   کے   کربال  خونِ     ہو    تو    کوئی    جواز

  شامii و کوفہ   دخترانِ    سبھی   پوش   رقعہب  تھيں
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لئےii کے  فاطمہ   بنتِ    فقط   تو  ردا   تھی   نہ

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 شورش کاشميری 

  ہيںii  ہم   وارث    کے    قوم    اسی    کہ    ہوں    سوچتا

  ديکھاii     تماشا     کا     پيمبر     اوالدِ      نے      جس

  توڑيںii  طنابيں   کی   خيموں   کے   سادات  نے    جس

  ديکھاii   تڑپتا    کو    حيدر    دل    لختِ     نے    جس

  الٹيںii      نقابيں      کی     سکينہ      عام       برسرِ 

  ديکھاii     لٹتا       کو       کرار       حيدر       لشکرِ 

  مارےii   طمانچے    پہ    چہرے    کے     کلثوم     اُمِّ 

  ديکھاii  تماشا   کا   صغریٰ    و    زنيب    ميں    شام
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  کياii   چاک    جگر    کا    بيٹی    کی    کونين    شہ

  ديکھاii      الشا      کا       اسالم       پيغمبرِ        سبطِ 

  لوٹےii    ٓانسو     کے    عباس     و    قاسم     ديدۀ

  ديکھاii    چرکا     کے     بيمار     عابد     پر      قلب

  خنجرii  پر   رگوں   کی   اصغر   و   اکبر   کر  توڑ

ديکھاii     تماشا      ہيمانہب       کا       دوراں       جورِ 

  روئیii  کر   لپٹ  ہمشير    سے    نعش    کی    بھائی

  ديکھاii    تنہا     کو     شبير     سامنے    کے     فوج

  پرچمii   کا    مکيں    کے    خضریٰ     گنبدِ     کے    پھاڑ

ديکھاii   نقشا   کا    حشر    تلک    فرش    سے    عرش

  بھونکے    خنجر    کے    صدمات    ميں    اسالم    قلبِ 

ديکھاii    تماشا      کا      قاتل      کفِ       ميں      کربال

  کرلی      غالمی      کی      پوتے      کے      ابوسفيان

ديکھاii   پنپتا     سے     ِدنايت     کو     فرشتوں     خود



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  خير    کی    کماالت    حسنِ     ترے    قوم    ميری    اے

ديکھاii  نقشا  وہی   دکھايا    بھی    کچھ    جو    نے    تو

  دے سوچنے اب مجھے  ہے کيا  يہ  ہے کيوں سبھی  يہ

دےii سوچنے  اب   مجھے  ہے  خدا   بھی   تيرا   کوئی

  

***  

  

  حسينii   نگہدار    کا     روايت     کی    اّول     قرنِ 

  حسينii   کرار    حيدر    دلِ     لختِ     تھا     بسکہ

  حکيمii    قرٓانِ      پارۀ     سی     ميں      شام      عرصۂ

  حسينii   للکار     کی     اسالم     ميں     نجد     وادیٔ 

  ہوii   نہ    پرستار    کا    انساں    کسی     انساں     کوئی

  حسينii   علمدار    کا    حقيقت     تاب    جہاں     اس

  ميںii    جہانبانی      کی      پوتے      کے      ابوسفيان
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  حسينii    نگہدار     کا     گيہاں      ۂخواج      عزتِ 

  ظہورii   کا    رحمت    کی   اسالم    پہ     ارض     کرۀ

  حسينii  معمار    کا    تاريخ    ميں    راه    کی    عشق

  گياii    ڈال     بنا     کی     دينے     پہ      اسالم      جان

  حسين    طرفدار    کا    صداقت     ٓاواز     کی     حق

  لئےii  کے   زہرا    گوشۂ    جگر    جور    يہ    وائے

  حسينii  دار   جگر  ہے  پر  انی  کی  نيزے    ہائے

  کیii  اس   ضرورت   کو   مصائب    کے   زمانے    ہر

  حسينii   ايثار    دعوتِ     لئے    کے     زمانے     ہر

  ہےii   ٓاتی    چلی     رنگ     لہو     بھی     اب     کربال

حسين  چار  دو  ہے ےس  يزيدوں   کے   حاضر  دورِ 

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر
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 مرزا محمد اشفاق شوق لکھنوی 

  سکتاii    ہو     نہيں     بازار     سرِ      ماتم     سے      جس

  سکتاii    ہو     نہيں     عزادار     کا     شہ     کبھی     وه

  ہے    ليتا     پہن     زنجير    جو     ميں     سرور     غمِ 

سکتاii      ہو      نہيں      گرفتار      ميں      مصائب      وه

  ہواii   پہ    بيعت     سرِ      جيسا     سے     شبير     دستِ 

سکتاii    ہو     نہيں     وار     اب     ميں      کونين      ايسا

  کوii     اس     حوالہ     کا     ميثم     نہيں     ديتا      زيب

سکتاii   ہو    نہيں    دار    سرِ    سے     جس     حق     ذکرِ 

  دنياii    برائے    دوست     بنيں     کے      شہ      دشمنِ 

سکتاii    ہو     نہيں     کردار     يہ     کا     پسندوں      حق

  کردے    برٔات     اظہارِ      سے     ہی     ابرو     و     چشم

 کتاسii      ہو      نہيں       پيکار       برسرِ        اگر       تو

  ’’ہوکرii  خواں  ثنا   کا   شہ  کروں   مدح   کی    غير’’
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سکتاii   ہو     نہيں     بار     سو     ديا     کہہ     سے     ٓاپ

جائ   مل   سے    سحر    کی   محشر    کا    مدح    سلسلہ

  ے

  سکتا      ہو      نہيں      بار      جری      عباس      ذکرِ 

  درگاهii   سوئے    تو    ديکھ    ذرا     سے     عرفاں     چشمِ 

سکتاii   ہو     نہيں     دربار     کوئی     بہتر     سے     اس

  شخصii  وه  احساس   نہيں    کا    علم    تقديسِ     کو    جس

  سکتاii     ہو     نہيں     دار     حق     کا     عباس      مدحِ 

  سےii   اعدا     کہو     نہر     سوئے     ہے     ٓاتا     شير

سکتاii    ہو     نہيں     ديوار     کی     راه       کوئی      اب

  جالل     اقليم     خسروِ      قسم     کی      حيدر      رعبِ 

  سکتا     ہو     نہيں      علمدار      مثلِ       بھی      کوئی

  ہے   ملتا   سکوں   ميں  اندھيروں   کے  باطل    کو    جس

سکتاii    ہو     نہيں     طرفدار     کا     حق      کبھی      وه
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  رسولii بنتِ   بجز  شوق   اے   کوئی   محشر   روزِ 

سکتاii    ہو     نہيں     خريدار     کا      اشکوں      ميرے

  

***  

  

بيii کے غاروں تم رات جس  سے  خوف  تھے   رہے   رو

  چ

بيچii کے تلواروں   ہيں   سوئے  ہم   رات  اس   سے   چين

  بيت    اہلِ    دوستانِ     قصيدے    ميں     حيدر     مدحِ 

بيچii کے  گاروں  ستم  ہيں   پڑھتے   سے   منبر   کے   دار

  نہيںii  ملتا   نشاں   و  نام   کچھ   کا    لوگوں   ان    تو    اب

بيچii کے ديواروں   کو  لوگوں   ہم   تھے   کرتے   چنا   جو

  تراب   بو   پائے   خاکِ     اپنی    پہ    پيشانی    کے    مل

بيچii کے  زرداروں   يںم   دنيا   ہم  ہيں   رہتے  رو   سرخ
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  بيتii   اہلِ     والئے    يوں    ہے    ميں    اعمال     محفلِ 

بيچii  کے   تاروں   طرح  جس  ہو  ضوفشاں    کامل    ماهِ 

  علیii   ابنِ    حسين    ميں    دنيا    ٓائے   مبارک     ہو

بيچii   کے    گاروں    گنہ    ہے    ہوتا    ذکر    کا    مغفرت

  ٓاندھياں    کی    ستم    گی    روکيں    کو     عزاداری     کيا

بيچii  کے   انگاروں   ہيں   جاتے   چلے   کر  لے  علم    ہم

  الحسينii   ابن    علی    کو    بچانے     ديں     ٓابروئے

بيچii  کے   بازاروں   ہيں    ٓائے    ہوئے    پہنے    ہتھکڑی

  حياتii  رودادِ    اپنی    سی    مختصر    ہے    يہ    شوق

بيچii  کے   عزاداروں    ہے    گزری    ميں    ماتم    زندگی

  

***  

  

  تيغii     ُ◌بسانِ       ہو       قلم       زبانِ        رساٝ        فکرِ 
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  تيغii   داستانِ    علی    مدحِ      کو     مجھ     ہے     لکھنا

  تيغ   گرانِ     سودا    گئے     لٹ     ہاتھوں     اپنے     خود

تيغii     دکانِ       چمکی      ميں      اُلہرير      ليلتہ      جب

  تيغ     لبانِ      تشنہ     جو     سير     سے     زندگی      ہيں

 تيغii    روانِ      جوئے      ہے      پالتی      انہيں      پانی

  ذوالفقارii        مدحِ          ملک         برزبانِ          السيف

 تيغii     بيانِ        ہے       نہيں       حديد       سورۀ       يہ

  مرتضیٰ ii     پائے      کفِ       نقشِ       پہ      نبیٔ       دوشِ 

  تيغii   نشانِ     گا     ملے     پہ     پروں     کے     جبريل

  بياںii   ہو    کا    صفائی    کی     مرتضیٰ     دستِ      کيا

تيغ     کاريگرانِ      کے     ديکھ     دنگ      ہيں      ہوتے

  برقرارii    ہے    عدالت     بھی      ميں      سمج      تقسيمِ 

تيغii   منصفانِ     خود    ليں    ديکھ     ٓاکے     کو     مرحب

  حيدریii       بازوئے        قوتِ         کليم        ديکھيں
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 تيغii     ساحرانِ      خدا      پيشِ       ريز      سجده      ہيں

  ميںii   جنگ    ہے    چلتی    کے    ديکھ    ديکھ     اصالب

 تيغii    امتحانِ      خدا     دستِ      بہ     يوں      ہے      ہوتا

  ہےii   ہاتھ    کا    حيدر    کے     ذوالفقار     پہ     قبضے

  تيغii   شانِ     شايانِ     ہے     ميں     جہاں     خدا     دستِ 

  ليں      کاٹ      اپنے      گلے      تيغ      دشمنانِ        خود

تيغii      دوستانِ       کريں       ذوالفقار        دحِ م        گر

  ميں     جنگ     ميدانِ      ہيں     کرتے     کوزير      دشمن

تيغii   ورانِ     ديده    کے   ڈال   ٓانکھيں     ميں     ٓانکھوں

  رہیii   علی    ثنائے    بھی   پر     دھار     کی     خنجر

  تيغii   بيانِ     وشخ     ہوا     کون     طرح     کی     ميثم

  شہيد     ہوئے      پيمبر      شبيہ      اور      عباس

 تيغii    گلستانِ     ِ◌کھال     پہ     تن     کے    حسن     ابنِ 

  پرii   دھار    کی    خنجر    ديا    رکھ    کو     گلوں     اپنے
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تيii     عاشقانِ       يہ       گئے      ِ◌جال       کو       اسالم

  غ

  

***  

  

  خبرii    کی     حشر     زلزلۂ     ہوگی      نہ      کو      ان

تيغii    کشتگانِ      جو      سوگئے      ميں      بال      دشتِ 

  ميںii   دہر     ہوگا     بپا     حشر     پہلے     سے     محشر

  تيغii   عنانِ     ميں    ديں    مہدی    دستِ      ہوگی     جب

  گاii   ٓائے    کو    غيبت    پردۀ    کے     الٹ    روز     اک

  تيغ     فغانِ      محمد     جانِ      گا     سنے     تک     کب

  واسطےii    کے     شہيداں     خونِ       انتقامِ       شوق

تيغ      ٓاسمانِ       ہے       پہ       زمين       ابھی       باقی
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***  

  

  کھائیii  کی  منھ   سے   بوذر   ميں   پاک   رسول   بزمِ 

  کھائیii  کی   منھ  سے  غضنفر  تو   گئے   ميں    ميدان

  ٓاگيا      ذکر      اگر       کا       مرتبوں       کے       ايماں

  کھائی  کی منھ  سے ابوذر  کھائی  کی منھ  سے   سلماں

  علیii   تھے    ميں    کعبے    تھے     مشرکين     حيران

کھائیii  کی   منھ  سے   در   چلے   کو  کھولنے  قفل   جب

  تھیii  نہ  خبر    کو    کسی    خواب    محوِ     ہيں    حيدر

 کھائی  کی   منھ   سے   بستر  کے    رسول    نے    کفار

  تھاii   گھمنڈ    حد    بے    پہ     نام     اپنے     کو     مرحب

  کھائیii  کی   منھ   سے   حيدر   ميں  گاه   رزم   ٓايا    جب

  مبابلہii      روزِ       کو      کرنے      بحث      ٓائے      جب

  کھائیii  کی  منھ   سے   پيمبر    ٓالِ     نے    نصرانيوں
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  سحرii     دمِ        ستاره       پہ       علی       درِ        اترا

کھائی  کی   منھ  سے    اختر   نے    نجوم    ديکھئے    وه

  ٓافتابii    پہ      اشارے      ايک      کے      علی      پلٹا

کھائیii  کی    منھ   سے    منور    مہرِ     نے   دشمنوں    يا

  چالii  راستہ  جو    کے    چھوڑ    کو    در    کے    حيدر

کھائیii  کی   منھ  سے   در   اک   ہر  ميں   ٓاخرت   و    دنيا

  ذليلii    رہے    دشمن     کے      اہلبيت      ميں      دنيا

 کھائی  کی   منھ   سے   محشر   شافعِ    روز   کے   محشر

  ہواii    معرکہ      عجب      حشر      روزِ       پہ      ميزاں

کھائii کی منھ  سے دفتر  کے  مدح  ميرے  نے   عصياں

  ی

  سکےii     دال      جنت      نہ     حشر      روزِ        ديوان

 کھائیii کی منھ  سے سخنور  کے شہ  نے شاعروں   سب

  ہواii   سر    ميں    صدقے    کے    حسين     معرکہ     ہر
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 کھائیii  کی   منھ   سے   حيدر   الفتِ    ےن    مرحلے    ہر

  ميںii   سائے    کے    طوبیٰ     گيا   گزر    کا    حشر     دن

کھائیii  کی   منھ  سے   کوثر   چشمۂ    نے    تشنگی    اور

  گيا     لے     ٓال     دشمنیٔ      بھی     جو      سے      دنيا

  کھائیii کی منھ سے  محشر شافعِ  نے  اُس  شوق  اے

  

***  

  

ٹھہرii کہکشاں  جوابِ  وه گزرے   سے  رستوں  جن  وه

  ے

  ٹھہرےii  جہاں  موال   مرے   ٓائی    سمٹ   جنت    وہيں

  ٹھہرے  جہاں   يہ  کيوں  نہيں   جب   محمد   منکر    بتا

ٹھہر ٓاسماں و  زمين   سے   برکت  کی  قدموں  کن   يہ

  ے

ک چشموں کے ٓانکھوں ان  فيضان   لو   پوچھ  سے  زميں
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  ا

ٹھہرےii   جہاں   اُبلے    جہاں    ڈاال    بنا     نگلش     وہيں

  اتنا   بڑھے   جب   باہم   ربطِ    محبت   سمجھوں   جب  ميں

ٹھہر   امتحاں  کا   ان   خود  ميرا   امتحاں   گر  ليں    وه

  ے

  ہےii دھڑکا يہ   دم  ہر   مگر   سے  ان   لی  تو  کر   محبت

ٹھہرے    رائگاں    تمنا     سعیٔ      ہو     نہ     ايسا     کہيں

  ڈاالii کہہ  نے  اشکوں  وه   راز  جو  زباں  پائی   کہہ   نہ

ٹھہرےii   ترجماں    نرالے    ٓاگے    ترے     ٓانسو     مرے

ہii لکھی ◌ّ  سے دل خونِ   نہ ميں  جس   ہو   ذکر   کا   ان   نہ

  و

ٹھہرii  داستاں   ميری  وه   ہے  ممکن   طرح   کس   بھال

  ے

  کوii   ان  ڈھونڈنے  سہارے   کے  کامل  عزمِ     ہے    چلی

ٹھہرے     کہاں     اب     جانے      هللا      جستجو      نگاهِ 
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  کےii  جس  سے  رخسار  پرتوِ    ہو    تک    عرش    منور

ٹھہرے   ٓاسماں   چراغِ   کا  اس   پا   نقشِ   کيوں    پھر    نہ

  بيٹاii  کبھی    دکھالئے    باپ    قدرت    پہ    فطرت    کبھی

ٹھہرےii  رواں   ٓابِ    کہيں   اور    يںگھٹائ    برسيں    کہيں

  ميںii  نگاہوں  کی   امامت   زاہد   معرفت  بے   اے  سن

ٹھہرےii  گراں   سے  عبادت  ساری   تری   ٓانسو    مرے

  کاii اُن  جہاں   سارا   غرض  کا  ان   زماں   کی   ان  زميں

ٹھہرےii يہاں ٓاکر   وه   کہ   کو  دشمن   کے   ان   حق   نہيں

  کوثرii   مالکِ     ہيں    وہی     جنت     مالکِ      ہيں     وہی

ٹھہرےii وہاں جاکر بس وه   دوزخ   ہے   کی   دشمن   جگہ

  ہوii   پيدا    تاثير    يہ    کاش    اے    ميں   شوق    جبينِ 

ٹھہرےii پرٓاستاں وہيں   بس  دوں   جھکا   سر   بھی  جہاں

 

 علقمہ کےساحل پر
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  علقمہ کےساحل پر

 شوکت تھانوی 

  ہےii اور  غربت  صحرائے  ہے  اور  حسرت   دردِ 

  ہے اور مصيبت کی  شہ ہيں اور  کے سب  رنج

  کامii تشنہ  شاه ايک  ہے لوٹتا ميں  خوں   و  خاک

 ہےii اور  کدورت  کچھ ميں  دل  بھی   اب   کيا   کربال

  ہےii   پيکار    برسرِ     زمانہ    سے     مسافر     اک

ہےii اور  کدورت  بھی کر بڑھ  سے اس کی  ستم  کيا

  لئےii کے  پانی   سے   تھوڑے   قلم  ہو   کرتے   ہاتھ

ہے اور  شقاوت کيا  کر بڑھ بھی  سے اس   ظالموں

  کر چھوڑ کو ماں ميں  رن  محمد  و  عون ٓاگئے

 ہےii اور  جرٔات اتنی ميں  دل  کے کمسن   کسی   کيا

  حسين  ہيں  ہوتے   معلوم   سے    مظلوم    ظاہرا

 ہےii اور  حقيقت  تو کوئی  جو   ديکھے  سے  غور
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  بقاii  ملکِ     ہے    پائندۀ    کہيں    سے    دنيا    ملکِ 

 ہے    اور    جنت    گلزارِ     ہے    اور    شّداد     باغِ 

  کبھیii ہے لڑتا کوئی  سے   زده   غربت  ُ◌يوں  شمر

 ہےii  اور   ہمت   کہ    کر    ہمت    ايجاد    ستم    اے

  چاہيےii بڑھنا اور کچھ طرف کی رن  تمہيں حر

ہے  اور  مسافت   سی  تھوڑی   خلد  ہے    سامنے

  دوں    دنيائے    تک    ٓاج    ہے     کربال     خارزارِ 

 ہےii اور  صورت   صرف   ہے   وہی  عالم   بہو  ہو

  بھیii  ٓاج   سے  بہت  ہيں   کے   شمِرلعيں  جانشيں

 ہے   اور   ضرورت  کو   ہم   کی    شاه    جانشينِ 

 

 علقمہ کےساحل پر

شوکت لکھنوی اُّمی شعرائ ميں سے ہيں پہلے ضمير کاظمی لکھنوی اور اس

  کے بعد سروش الہ ٓابادی کو کالم برائے اصالح دکھايالکھنو کے اُّمی شعراء
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  علقمہ کےساحل پر

 مرزا شوکت حسين شوکت لکھنوی 

  چاہيےii  مہربانی   کی   نبی    ٓاِل    گر    کو    دل

  چاہيےii     زندگانی     سی      کی      تمار      ميثم

  ملیii تو   قوت   کو  مجھ  سے   نجف   ہے   کہتا   دين

چاہيےii    جادوانی     حياتِ      اب      سے      کربال

  فرات  سوئے  چلے   کہتے   يہ   عباس  ميں   غيظ

  چاہيےii پانی   کو   مجھ   سکينہ   سقاّئے  ہوں  ميں

  کو    تبليغ    کی    اسالم    ميں    بيچ    کے    نوںدشم

  چاہيےii  بيانی   حق   سی  کی  کلثوم   و    زينب

  لئےii کے   ڈھانے   زور  کا   شورشوں   کی   ظالموں

  چاہيےii   زبانی    بے    ايسی     معصوم     اصغر

  ستمii جائے جل  اور  باطل  ميں   جس   جائے   ڈوب

چاہيےii  روانی   کی  اشکوں    تيز    و    گرم    ايسی
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  حياتii  اپنی  ديں  بخش    ہيں    چاہتی    ليلیٰ     اُمِّ 

 چاہيے   جوانی   کی   اکبر   ہے   کہتی   جب   موت

  بات کی بچے زباں بے  تھی نہيں سمجھی کيا  تونے

  چاہيے   پانی   کو    اصغر    نہيں    پيکاں    حرملہ

  لئے   کے  بنانے   شوکت   عاقبت   سے    شاعری

 چاہيے  خوانی   مدح  کی  مصطفیٰ   بيتِ     اہلِ 

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 شہاب کاظمی  

بيii   کے    انسانوں    سارے    ايسا    انسان    ہے     ايک

  چ

 کے  پروانوں   شمع  ہو   ہوئی  ّ◌کھی   ر   طرح    جس

 iiبيچ  
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ہ  چيز    کيا    وفا    گے    بتائيں    ہم    پوچھو    سے    ہم

  ے

بيii  کے  خانوں   عزائ  ہے   گزاری    نے    ہم    زندگی

  چ

نج     کہ     ہو     کربال     مشہد     کہ     ہو     مدينہ     وه

  ف

ب  کے    خانوں    ٓائينہ   سارے    ہے    جلوه    ہی    ايک

  يچ

  شکii پہ  مرسل عصمتِ    ہو   جسے   کہئے   کيا   کو   اس

بii  کے   مسلمانوں   سارے  ميں    ہوں    رکھتا    يہ    بات

  يچ

  اگر    ساتھ    کے    نبی    ٓائيں    يہ     پہ     انفس     لمنز

بيii   کے    امکانوں    ہے    ٓاتی    نکل    مطلق     صورتِ 

  چ

  جائے    ہو    عياں    سے    جبينوں    ہے   ناحق    خونِ 

  گا
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بii    کے    دستانوں    لوگ    رکھيں    چند     ہر     انگلياں

  يچ

  يزيدii   جورِ     صرمنح    ہے    نہيں    پر     امامت     اک

بيچ    کے    زندانوں    کتنے    امامت    َدورِ     گئے    کٹ

پوii  نہ  سے  ہم   محتسب   اے   پياس  کی  والوں   کربال

  چھ

بيii   کے    کانوں    عطش    ٓاوازِ     ہے    ٓاتی     بھی     ٓاج

  چ

گii    جلوه    جيسے    ہے    ہوتی    ميں    فانوس     روشنی

  ر

بيچii  کے   خانوں   نہاں   کے  دل   ہے   شبير    غمِ     يوں

فii  تھے   ميں   نوازی   مہماں   عرب   کيسے    لوں    مان

  رد

بii  کے  مہمانوں  کے  کوفے  ہے   پياس  کی   دن    تين

  يچ

  کوii   هللا    رسول    دکھ     ہوتا     نہ     شايد     قدر     اِس
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بيچii     کے     بيگانوں     شبير     اگر     ہوجاتے      قتل

رفي    ہيں    ہوتے    ايسے    ديکھو    کہ    کو    بتانے    يہ

  ق

بيii  کے    پروانوں    دين    شاهِ     ہيں    کرتے    گل    شمع

  چ

ہii  عام   دعوت  يہ    کو    والوں    رہنے    ميں    ظلمتوں

  ے

بii     کے     عزاخانوں     ديکھيں     ذرا     ٓاکر     روشنی

  يچ

ہii   شرط    پہلی   يہ    کی    چينی    نکتہ    پر    دوسروں

  ے

بii  کے   گريبانوں  اپنے    کر    جھانک    ديکھيں    پہلے

  يچ

  ِ◌شہاب   بھی  اپنا  کہ   کا   شہ   مدحتِ     ہے    صلہ    يہ

بيii     کے     دانوں     سخن     ہے     ٓاتا      نام      احتراماً 

  چ
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***  

  

ہيii   ديکھتے    کے    اٹھا    پردے     جو     کے     منافقت

  ں

ہيںii  ديکھتے  کے  خدا   جلوے   ميں    ذات   کی    علی

  شيدائیii   کے    علی    ہم    ہيں    ميں    حال    ايک     ہر

ہيii  ديکھتے   کے   ہوا    رخ    جو    ہيں    لوگ    اور    وه

  ں

  پرii     پيمبر      بسترِ       کيا      کا      نيند      ہے      مزا

ہيںii  ديکھتے    کے    لگا    زیبا    کی    جان    يہ    علی

تعريفii     جو     سنيں      کی      ود      بنِ        شجاعتِ 

  يں

ہيں ديکھتے  کے جا   بھی   ہم  کہا  کے  ہنس   نے   علی

خيبii    درِ       ہے      بار      گراں      جبکہ      يہ      سنا
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  ر

ہيںii   ديکھتے    کے    اٹھا    اچھا    کہ    نے   علی    کہا

خيب     قلعۂ      فتح      جب      نہ      سے      کسی      ہوا

  ر

  ہيںii  ديکھتے  کے  بال  کو   علی    سوچا    نے    نبی

سii  صورت   کی  جن  لوگ   ہم  ہيں   لوگ    سے    بہت

  ے

ii   ديکھتے    کے    ِ◌مال     سورت     کی     ’’منافقون’’

  ہيں

  سےii    حوالے     کے     قرطاس     و     خامہ     حضور

ہ    ديکھتے     کے     ٓازما     يہ     ہيں     کيسے     رفيق

  يں

ميii    محفل     کون     ہے     پرايا      اپنا      کون      ہے

  ں

ہيںii   ديکھتے   کے    لگا    نعره    کا    نام    کے     علی

ہيii    چاہتے    کو    جس    ہے   الفت    دعویٔ     کيسا     يہ
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  ں

ہii   ديکھتے    کے    خطا    پہلو    يںم    ذات    کی    اسی

  يں

ٓاتii      نہيں      نظر      کچھ      انہيں      عيب       سوائے

  ا

ہيii  ديکھتے    کے    لگا    عينک    سی    کون    لوگ    يہ

  ں

شاii   ہے    ميں   نظر    منظر     کا     جنگ     کی     اُحد

  يد

ہيںii  ديکھتے   کے    بجھا    سرور    لئے    اس    چراغ

ii    پلکوں     لوگ     ہيں     سجاتے     کيسے      ستارے

  پر

ہيںii  ديکھتے    ٓاکے    ميں    سرور    مجلسِ     يہ    ملک

  کیii   اکبر     الش     ہيں     اٹھاتے     کيسے     حسين

ہيں  ديکھتے    کے    ال    تشريف    سے    عرش    خليل

ii  نے   کسی    جب    ہے    محفل    کی    شناسوں    سخن
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  کہا

ہي    ديکھتے    کے    جا    پہ   منبر    نے    ِ◌شہاب    کہا

  ں

  

***  

  

  کچھii  اور    تماشا    ميں    دل    ہے    سے   حيدر    الفتِ 

کii   اور    مرنا   ہے    ٹھہری     شئے     اور     زندگانی

  چھ

ُمشکلii  علی   يا  جب   کہا   ميں    طوفاں   کے    ِ◌گھر

  کشا

کii  اور   پوچھا   نے   موجوں  ہميں    پر    ساحل    الکے

  چھ

  ہوا    اچھا     گيا     اٹھ     وه    علی     نامِ      ہی     سنتے

کii   اور    سنتا   تو    ميں    محفل     دير     کچھ     بيٹھتا
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  چھ

گئii  ره   چپ   سے  شرم   ہم  سند    کی    بخشش    ليکے

  ے

کii   ورا    تھا   پوچھتا     برابر     تو     رضواں     ورنہ

  چھ

چلii پر سنت   کی   اُس  بھی   ہم  کہ  ہيں   کہتے  سے  ہم

  يں

کچھii  اور   مانا   کرکے    رد    نبی    فرمانِ     نے    جس

  نيند   گہری  کو   علی   ہجرت    شبِ     ٓاجاتی    نہ    کيوں

کii  اور   تھا   مزا   کا   سونے   کی   تيغوں   ميں    چھائوں

  چھ

ہوگii     ثابت     سے     خم     يرِ غد     انکارِ       بھی      يہ

  يا

کii  اور   منشائ    کا    ٓانے    لے    اسالم    تھا    ميں    دل

  چھ

  کو    عباس    وغا    اِذنِ     دی    نہ    کہئے   يہ    تو     وه
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ک     اور     نقشا     تھا     ہوجانا      ورنہ      کا      َکربال

  چھ

سii   پہ     خم     غديرِ      خشتِ      اگر     ہوتا     ديا     رکھ

  ر

کii   اور    دنيا   يہ    ہوتے    کچھ     اور     مسلماں     يہ

  چھ

  کہاii  نے   سرور   سے   خود   کر  اٹھا   کی   اکبر  الش

کii   اور    توانا   نے    پيری   کو     مجھ     ہے     کرديا

  چھ

  ديکھناii   اکبر    کے    مڑ    مڑ    تھی    تاکيد    لئے    اس

کچھii     اور     سراپا     کا     نانا     شبير      ليں      ديکھ

  کر    نہ    صغرا    سے    بھائی    اعتنائی     بے     شکوۀ

   اور  عالوه    کے    اس    خط    مضمونِ     لے    سوچ

  کچھ

  تھی   کو   سب   کی   ديکھنے   شادی    کی   اکبر    ٓارزو

کii   اور     دکھانا     کو     قسمت     منظور     مگر     تھا
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  چھ

  ِ◌شہابii    حيدر     مّداحیٔ     سے     هللا     لی      مانگ

کii    اور     تمنا     کرتا     جو      تھا      ديوانہ      کوئی

  چھ

  

***  

  

   رکھ   کہاں   پيشانی   نے   ہم  ميں   کربال   کيا،    تمہيں

  دی

   رکھ  وہاں   چاہا   جہاں    نے    ہم    ہے    چيز    ہماری

  دی

  دیii رکھ اماں سے دوزخ نارِ  پر  شہ اشکِ   ےن اس   جب

دii  رکھ  دکاں   کی   جواہر   پر   پلکوں   نے   ہم  کر   سجا

  ی

ديدii  لئے   اس    نے    اس    بينائی    ليں    ديکھ    حقيقت
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  ی

دیii رکھ  زباں ميں  منہ لئے اس کی  علی   مدحت  پڑھيں

  کرii   لے    ہميں     حيدر     مداحی     جذبۂ     جب     اڑا

دii   رکھ   کہکشاں  نے  فلک  نيچے   کے   پائوں   مارےہ

  ی

پھرii    پوچھتا     زمانہ     بھی     يہ     وغا     اذنِ       پس

  تا

دیii  رکھ   کہاں  کرکے  تہ  عباس    اے    اَرض    بساطِ 

ii  کرنے    ياد    کو    ان    لطف    تھا    ٓارہا   ميں    بھنور

  کا

   رکھ  کہاں   پر   حلسا   الکے   کشتی  يہ  نے    ہوائوں

  دی

جائii   بڑھ    اور    شہادت    شوق    جذبۂ    ميں    دل    کہ

  ے

 دی رکھ  زباں نے  شہ لئے اس ميں منہ کے اکبر  علی
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  کرii  کھل  پر   شبير   سکوں   رو   تو   پڑے    رونا    اگر

ii رکھ فغاں و  ٓاه  لئے   اس   نے  اس   ميں  فطرت   مری

  دی

  پرii   گھرانے    کے    محمد    نے    اعدا    ظلم    وه     کيا

دii   رکھ  ٓاسماں  و    زمين    بنيادِ     نے    جس    کے    ہال

  ی

  نےii  اصغر   تير   کر   مسکرا  روکا  سے  گردن    اِدھر

ii  رکھ  کماں  کو   ہميشہ   نے   ظالم   ہوکے   زچ    ادھر

  دی

  اصغرii   مادرِ     اے    ٓافريں    صد    پر    صبر    تمہارے

دیii رکھ کہاں  کی اصغر  الش   پوچھا  نہ  بھی   اتنا   کہ

  کوii کرنے   پيش  تھا  کيا  ميں   دفتر   کے   اعمال  شہاب

ii   رکھ   درمياں  کے   عمل    فردِ     ،    لی   مدح    بياضِ 

  دی
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***  

  

  ہےii  ميں   ٓانکھوں   مری   سے   جب   علی   ُحبِّ     سرمۂ

ہii  ميں    ھوںٓانک    ہمسری    تابِ     سے    ہفتہ    دو    ماهِ 

  ے

  زندگیii  ميں   علی  ُحبِّ     سے    چين    ہے    رہی    کٹ

ہii  ميں  ٓانکھوں    وری    ديده    ميں    قلب    ايماں    نورِ 

  ے

سام      و      کاظمين      زمينِ       ميں      تصور      ہے

  ره

ہ  ميں  ٓانکھوں  منظری  خوش    کی    الفردوس    جنت

  ے

  ہواii   کہتا    علی،    لَوال    ،   ئیکو    يوں   ہے     جارہا

ہii  ميں  ٓانکھوں  بيچارگی    سرمۂ    حسرت،    ميں    دلِ 

  ے

مii  حشر  ديکھو   نہ  کے  اِن   طرف  کی  ہاتھوں  خالی
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  يں

ہii   ميں    ٓانکھوں    بندگی    رختِ     کا     والوں     کربال

  ے

  قياس   کا    خزانوں    کے    شہ    غمِ     پر    اس    کيجئے

ہii  ميں  ٓانکھوں  بھری   سے   جواہر  و   لعل   اک    نائو

  ے

کريii  باتيں    کچھ    تو    کا    محرم    ديکھيں    پھر    چاند

  ں

ہii  ميں   ٓانکھوں  خاموشی   سے  دن  بيس    مہينے    نو

  ے

  ديںii   شاه    ضريحِ     ديدِ     نہيں     ميں     نصيبوں     گر

ہii ميں   ٓانکھوں  روشنی   کيوں   ديجئے   سمجھا   يہ   پھر

  ے

جنii   اِذنِ     شوقِ     ميں    دل   اطاعت،    مجبورِ     پائوں

  گ

ii  ميں  ٓانکھوں    کی    َ◌نہر   ترائی    پر    قبضے    ہاتھ
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  ہے

ِ◌شہاii  ہے  ٓايا   کے   اٹھ   سے   عزا  فرشِ     ابھی    ہاں

  ب

ہii  ميں  ٓانکھوں   ہوئی   بھيگی  لئے   اس   بس    تازگی

 ے

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 منّور عباس شہاب 

  جاتیii  نہيں  افشانی  اشک  ميں   ادب   فرطِ     کبھی

 جاتیii نہيں   خوانی   مرثيہ   ليکن   خاموش   لب  ہيں

  ايساii  انتقام   ہے   ليا   نے   ردائی   بے  کی    حرم

 جاتی  نہيں  عريانی   بھی  ميں   پردوں   کی   يزيديت

  والےii کربال سے  لہو گر ميں اِس رنگ   بھرتے   نہ
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 جاتیii نہيں پہچانی بھی صورت  کی  اسالم   ٓاج  تو

  ہےii تک دم کے  حاکم  فقط   کی  دنيا  اہلِ    حکومت

 جاتیii نہيں  سلطانی  وه   ہو  حکومت   جو   پر  دلوں

  ميںii ميداں  ہے ٓاتا  بکف  سر   مجاہد  کا   حق   کوئی

جاتی نہيں  سيدانی  ميں  بلوے  کے شام رس  ُ◌کھلے ◌ُ 

  کیii شہيدوں پہ ماتم   ہيں   ہوتی  بندشيں   ہزاروں

 جاتیii نہيں خوانی  مرثيہ  اپنی بھی پر اس  شہاب

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 امتہ المحدی بيگم شہرت حيدرٓابادی 

  ہےii کشا  مشکل مرا   جب   سا   علی

ہےii کيا  ہی  پروا مجھے پھر کی کسی
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  ہےii  وال   کی    ان    مستقيم    صراطِ 

ہےii  راستہ   سيدھا    کا    ّ◌جنت    يہی

  ہےii فدا پر   گھرانے  اس   جاں   مری

 ہےii   ٓاسرا    ميرا    ميں     دنيا     يہی

  سہاراii   ميرا    ميں    دين    ہے    يہی

ہےii  کبريا  گستر   مدح  کا  جس    کہ

  حلii مشکليں سب  ہيں  ہوتی سے  اسی

 ہے    روا    حاجت    کا   کونين    يہی

  اجازتii پر  در  جس ہيں  ليتے   نبی

 ہےii   بھيجتا    پر    جس    هللا     سالم

  کیii جانکنی  کو   مجھ   تکليف   ہو   نہ

  ہے   سامنا  کا  غضب  موال   مرے

  کرنا نہ غم شہرت  جائے پھر جہاں

ہےii کيا   ہے   رکھّا   ترا   ميں   زمانے
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 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 محّرم علی شہرت نو گانوی 

ii    ثانیٔ      ضرورت     کی     يزداں     دينِ      اصولِ 

  زہرا

زہii   ثانیٔ     حقيقت     کی     تصور     کے     شہيدوں

  را

خيالو      پاکيزه      اور     پيہم      سعیٔ       تمہاری

  نےii    ں

ii        ثانیٔ         ٓادميّت        ذہنِ          تبديل         کيا

  زہرا

کی   جنگ   نرالی   ايسی   کچھ  سے  ہاتھوں   بندھے

  نے  تم   

ii   ثانیٔ      حيرت     محوِ     ہے     تک    ٓاج     زمانہ

  زہرا
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    ديں    شہ    انکارِ     اور    تمہاری     سے     اسيری

iiسے  

ii    ثانیٔ      بيعت     لفظِ      سا     اجنبی    ہے     لگے

  زہرا

قناتو   کی    ردائوں    ٓاندھی    کی    ظلم    جب    چلی

  سےii  ں

زہii    ثانیٔ      نبوت      شمعِ       نے      ٓاپ      بچالی

  را

کہتی     تطہير      ٓايۂ      يہ      سے      حال      زبانِ 

  تھی     

ii   ثانیٔ      عصمت     معراجِ      چادری    بے     تری

  زہرا

عا  دونوں   اعظم   اسمِ    کا   اس    نام    کيوں    ہو    نہ

  ميںii  لم

زہ   ثانیٔ    شہرت    کو    جس    ہو    گيا   مل    تخلص

  را
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***  

  

    داستانِ        ہے       گئی       بن       زبانی       بے

  کربال   

کii      لسانِ        گويا       ہيں       معصوم        اصغر

  ربال

ہے   کا    شہادت    ميں    ضيافت    کی   غازی    حر

  iiجام  

      ميزبانِ         اے        مرحبا        صد        مرحبا

  کربال   

اس    نے    ٓاپ    لی    رکھ    الج     کر     دے     ہاتھ

  کیii   الم

کii       جانِ         طيّار        جعفر        دارِ         ورثہ

  ربال

 ناز    ہيں    چلے    ميں    خدمت    کی    کوثر    ساقیٔ 
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  سے 

     لبانِ       تشنہ      ہوئے      ڈوبے      ميں       خون

 iiکربال  

  ٓاجائيےii     فاطمہ      يا     علی      يا     محمد      يا

     کشتگانِ      ميں      کربال      ہيں       کفن       بے

 iiکربال  

فاii    ہيں     ٓاگئی     سے    لحد     اپنی     ردا      بے

  طمہ

      درميانِ         ہے        ہوا         کيسا         سانحہ

  iiکربال  

 الل    کا    فاطمہ    بھی    وه     معبود     مرے     اے

  iiہے  

     امتحانِ        ہے       گر       دشوار       ہوا       کيا

  کربال   
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***  

  

   ساقیٔ     محشر    روزِ     جسدم    خشک    ہو     زباں

 iiکوثر  

ii  ساقیٔ    کوثر    جام    اک    ہو    بھی    کو    ہم    عطا

  کوثر

يزداii      منشائے      مالکِ       عالم      دو       شہنشاه

  نی

ii   ساقیٔ     سکندر    تختِ    ہے    ميں    ٹھوکر     تری

  کوثر

ٓائ    پہ    ہونٹوں    کے     اسالم     العطش     صدائے

  ہےii   ی

    ساقیٔ     ساغر    لبريز    بھی    کو     پياسے     ملے

iiکوثر  

ii   دلِ     خونِ     چاہيے    پھر    کو    دين     کے     خدا

  زہرا
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کوثرii  ساقیٔ    شبر  و    شبير    کے    ٓاپ    ہيں    کہاں

 بستر   کے   حق   رسولِ   دی    گواہی    ہجرت    شب

 iiنے  

کو     اقیٔ س    پيمبر     نفسِ      ہے     ذات      تمہاری

  ثر

طر  کس  سے  سر  کے  مرحب تھی  ضرب کيسی  يہ

  پہنچی ف

کو     ساقیٔ      پر     کے    جبريل     الفتیٰ      پکارے

  ثر

شہاد    جائے    تری    بھی    والدت    جائے     تری

  بھیii   ت

ii   ساقیٔ     گھر    کے    هللا    ميں    ماحول    اک     ہر

  کوثر

شہii   المرسليں     ختم     دينِ      خطيبِ     حق     نقيبِ 

  رت

کوثرii   ساقیٔ     رہبر    ميرے    ٓاقا    و    موال     مرے
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***  

  

ii     بياں     کيسے     علی     ابنِ      حسين      توصيفِ 

  ہو

 زباں     کی    پيمبر     کے     خالق      ہوں      الفاظ

   iiہو  

ک    سے    شہ    غم    اشکِ     وضو    نے     ٓانکھوں

  ہوii   يا

ع    سے    نظروں    مری    تہجد    نہ     کيوں     پھر

  ہو    ياں

ii      ايسے       عزا       اہلِ        غم       کا       شبير

  منائو

دھوا     کا     ٓاہوں      ہوا     پھيال      ميں      ماحول

  ہوii    ں

رہا    ڈوب   دل     کے     شاه     غمِ      ميں     اشکوں
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   iiہو  

فغا     اور     ہو     نہ     درد      نہيں      ہی      ممکن

  ہوii    ں

شii   بے    اصغر    اے    ميں     ٓاغوش    کی     شبير

  ير

بيا      کے     ہنس      ذرا      تفسير      کی      قرٓان

  ہوii    ں

سii   ازل    روزِ     سوا    کے    محمد    و    عون    بس

  ے

   ماں     سی    دلگير     زينبِ      کوئی    جو      الئو

  iiہو  

شبii     ہوئے     اٹھاتے     کو     جنازے    کے     اکبر

  ير

    کہاں      عباس      کہ       ٓاواز       رہے       ديتے

  iiہو  

سب    کے   جس    کوئی    ہے     مقيّد    بھی     ايسا
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  سےii   ب

اذا      پيغامِ        ميں       جھنکار       کی       زنجير

  ہوii     ں

شii    لئے    کے     ابدی      شکستِ       کی      باطل

  ہرت

ii   زباں    سی    اصغر    علی    ہو    جگر    سا    اکبر

  ہو

  

***  

  

فاii     ہيں      مظہر      کی       وجود       کے       هللا

  طمہ

فاطii         ہيں         پيمبر         اصولِ          پروردۀ

  مہ

       ہيں       داور        رحمتِ         نزولِ         وجہِ 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  فاطمہ

فاii        ہيں        کوثر        سورۀ        روحِ         وهللا

  طمہ

     ہے     کا     احمد     مقصدِ      پہ     قدم     ہر      ہر

  خيال

فاطii       ہيں       پيمبر       کارِ        شريکِ         گويا

  مہ

  نہ    نکلے     تو     سے    سر     جو     ہٹے     چادر

  iiٓافتاب  

فاii      ہيں       اکبر        خالقِ         نظامِ         جيسے

  طمہ

پائ     نے    کس     سند    خاص     کی      پاکيزگی

  ہےii    ی

فاii      ہيں       اطہر        ٓايۂ        بنائے        ديکھو

  طمہ

     خداوندِ      ناز       ہے       کرے       پر       جس
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 iiکائنات  

فاii     ہيں      مادر      کی      عظيم       کشتۂ       اس

  طمہ

قii     کے      شبير      الشۂ      پہ      زميں       جلتی

  ريب

   ہيں    سر    ہوئے    کھولے    ميں    بال    و    کرب

  فاطمہ

ii   ہے    نہ    کا    اُن    ہے    جواب     کوئی     شہرت

  مثال

فاii   ہيں    برتر    و    افضل     ميں     عورتوں     سب

 طمہ

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 مير مہدی علی شہيد لکھنوی شہيد يار جنگ 
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  رنجii   انتہائے    بس    پہ     حسين     ہے     ميں     دنيا

رنجii  برائے   تھے   يہ   تو   تھا   واسطے   کے    ان    رنج

  حسينii   پارۀ    صد    دلِ     اور     داغ    کا     اصغر

رنجii     انتہائے      وه      ہے      صبر      انتہائے      يہ

  شامii   و    صبح     يہ     ہے     دعا     بخير    خاتمہ     ہو

رنج   جائے  ميں  اس   کيا  تو   ميں   جہاں   ہے    تکليف

  دےii  ہونے   نہ   ظاہر   سے   چہرے   جو    ہے    مرد    وه

رنجii چھپائے  ميں   دل   تو   سے  کسی   گر  بھی  پہنچے

  کاii    رنج     ميں     دنيا     پہ     حسين      خاتمہ      تھا

  رنج    ابتدائے    ہوئی    ميں    جہاں    اس     سے     ٓادم

  کہاںii   خوشی    پوری    بھی   لحظہ    ايک     ميں     دنيا

رنج    برائے    گوشہ    ہے    نکلتا    بھی     ميں     فرحت

  بھیii   ٓاه    ہے    نکلتی     تو     جب     ہے     ٹوٹتا     دل

رنج    صدائے    ہرگز    سے    چھپائے     نہيں     چھپتی
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  زياد    جب    ہيں    ہنستے    ہيں    ٓاتے    ہی    نکل    ٓانسو

رنجii    ابتدائے      وه      ہے      عيش      انتہائے      جو

  ديں   شاه   چالّئے    پہ    الش    کی       جواں    کڑيل

رنجii   دکھائے    يہ    کبھی    نہ    خدا    بھی    کو     ندشم

  ستمii   کا    قيد     غم     کا     بچوں     داغ     کا     بھائی

 رنجii  اٹھائے  کيا  کيا  ميں    جہان    بھی    نے    زينب

  شہيدii   کبھی    پہنچی    نہ   سے     دوسروں     تکليف

رنج  اٹھائے    ےن    ہم    سے   ہی    دوستوں    ميں    دنيا

  

***  

  

  اورii   سماں    کا   مقتل    ہے     اور     سماں     کا     کعبہ

  اورii  اذاں   کی  اکبر    تھی    اور    اذاں    کی    حيدر

  اورii   جواں    صدرِ     کچھ    ہے    اور    گال     کا     بچے
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اورii  سناں   زخمِ     کچھ    ہے   اور    زخم    کا    تير    ہاں

  اورii   نشاں    سے    باال    قدِ    کے     جس    ہوا     اونچا

 اور    جواں    ميں    زمانے     نہ     ہوگا    سا     عباس

  ہے    دعا    محوِ     شہ     لشکرِ      خوشی    ميں     اعدا

اورii   وہاں    ذکر    کچھ    ہے    اور    يہاں    فکر     کچھ

  حسينیii     جوانانِ       يہ      اٹھے      ہوئے       کہتے

  اورii   اذاں    کی    اکبر    ہے    ٓاج    دل    جاذبِ      کچھ

  روکوii کو عباس  کہ   سے   اکبر   تھے   کہتے   شہ

اورii   رواں    ہے    دريا    لبِ      دريا     کا    خون     اک

  کياii  عجب  تو   ہوں   گھٹے   جو   کے    حرم    اہلِ     دم

اورii  دھواں  کا  کليجوں  اتھ  ميں  دھويں  کے    خيموں

  بھرتاii  نہيں  يہ  پر    ہيں    جاتے    بھر    تو    زخم    سب

اور    زباں    زخمِ     کچھ    ہے    اور     زخم     کا     تلوار

  پرii   پسر    کے     بھائی     ديا     کر     فدا    کو     بچوں
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 اورii  ماں   کوئی   ہوگی   نہ   ميں   زمانے    سی    زينب

  اکبرii   ہوا    باال    و    تہ    لشکر    ميں     حملے     اک

  اورii  ږياں    شير    اے    کا    طرح    اسی    حملہ    اک

  اسيراںii    احوالِ      پوچھنے     ہے     تو     ٓاتی      ہند

اورii  گماں   اپنے   کچھ  يہ  ميں   دل  مگر    ہے    رکھتی

  ميں    پدر    ٓاغوشِ     يہ    جو    کر     ہمک     ہيں     ٓاتے

 اورii  نہاں   رازِ    کچھ    ہے   ميں    تبّسم    کے    اصغر

  کرii   تھک    ہيں    پڑتے    گر    ميں    شام    رهِ     سجاد

اورii    گراں     زنجيرِ      انہيں     ديتی      نہيں      چلنے

  هللا    اسد    بنتِ     ميں     کوفہ     سرا     خطبہ     ہے

اور     بياں     اندازِ      ہے     اور      خنس      طرزِ       يہ

  سےii عطش  پہ ہونٹوں  ہے  پھيری   زباں  نے  اصغر

اور     بياں     طرزِ       جدا      ہے      تکلم     شانِ       يہ

  گیii  کروں  ميں    چہلم    کا    بھائی    کہا    نے    زينب
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اورii  مکاں    کوئی    لئے    کے    مجلس    مجھے    ديدے

  رنگii کچھ   ہے  اور   شہيد   ميں   سالموں   ميرے   ہے

اورii  بياں  طرزِ    يہ    ہے    کہ    گو    سخن    ہيں    کہتے

  

***  

  

  نہيںii   ميں     داستاں     ذکر     گر     کا     حسين     غمِ 

نہيںii   ميں    بياں    مزا    ہے    نہيں    ميں    زباں     اثر

  هللاii     تعال       اے       عباس       حضرتِ        جمالِ 

نہيںii   ميں    ٓاسماں    کا    اس    جواب    ہے    کيا    زمين

  هللاii    معاذ     ارے     کو     علی     ميں     کہوں     خدا

نہيںii   ميں    گماں    مرے    تصور     ميرے     بات     يہ

  ضعيفii   مردِ     کا     برس     اّسی     وه    قين     ُزہير

نہيںii  ميں   جواں    کسی    قوت    يہ    جنگ    شِ جو    يہ
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  ہےii   نرالی   ہی     شان     کی     قافلے    کے     حرم

نہيںii   ميں    سارباں    پائے    سکت    کی    قدم    دو    کہ

  سکتیii    نہيں    پھرا     پر     لبوں     دی     دکھا     زباں

  نہيںii  ميں     زباں    بے    هللا    بھی    جان    اتنی    اب

  ہوگیii     طے     کيسے     شام    رهِ      جانے     ہی     خدا

نہيںii  ميں  ناتواں   بھی   طاقت    کی    لينے    سانس    کہ

  عرشii   سرِ     کھال    کا    مطلوب    و    طالب     راز     يہ

نہيںii  ميں   درمياں    اور    کچھ    ہے    پرده    ايک    بس

  غمii  کا  حسين   ميں   قوم  ہر    وہ    نہ   کيوں    شہيد

 نہيںii  ميں   زباں    کس    کا   موال    مرے    مرثيہ    کہ

  

***  

  

  ہوii   تو    ايسا    کالم    مظہر    کا     قلب     خلوصِ      ہو



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ہوii  تو   ايسا  سالم    کر    ُ◌سن    جسے    روئيں    فاطمہ

  نثارii   دنيا    پر    بوند    کی    لہو    اک    تيرے     جون

ہوii   تو    ايسا    غالم    نکلے    دم    کے    ٓاقا    پر    پائوں

  کاii  حاالت   سماں    جائے    پھر    کے    ٓانکھوں    سامنے

ہوii  تو  ايسا   شام   ذکرِ   کچھ   کٹے    ميں    رونے    رات

  رشکii  ہے  ٓاتا   بھی   کو  شاہوں  پر   تقدير   تری  حر

ہوii    تو     ايسا    غالم     ٓاقا     کرے     خود      پيشوائی

  ہو    خلق    گاهِ     سجده    مٹی     کہ     ايسا     شہيد     ہو

ہوii   تو    ايسا    امام    داخل     ميں     تسبيح     ہو     خاک

  شرابii  ايسی  ہو  جائے  ره   تک  حشر   کا    جس    نّشہ

  ہوii  تو   ايسا   جام   ٓائے   ہاتھ   جو    سے    کوثر    ساقیٔ 

  حسينii  يا   کوئی   ہے   کہتا   جب  ہے  جاتا   تڑپ    دل

ہوii  تو  ايسا   نام   پائيں    تھمنے    نہ    ٓانسو    سے    ٓانکھ

  سراii    خطبہ     ہوا      پر      رسالت      دوشِ       منبرِ 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  ہوii  تو   ايسا  امام   ہو    ايسا    تو    ہو    موال    جو    ہاں

  ساتھ  کے ديں  شاه ہيں بس قاسم و عباس  و  اکبر

ہوii   تو    ايسا    اہتمام     کی     بہن     کا     سواری     ہاں

  شہيدii  ميں   ٓاپس   تھے   کہتے  ديں  شاه   ناصرانِ 

ہوii  تو   ايسا    کام    کوئی    ميں    جہاں    جائے    ره    نام

  

***  

  

  رفتہii      رفتہ       بياں       ہوگا       کا       شہ       غمِ 

رفتہ      رفتہ      دھواں      گا      اٹھے      سے       جگر

  رفتہii      رفتہ      خزاں       صرفِ        پھول       ہوئے

رفتہ       رفتہ       نشاں        بے        ہوگئے        نشاں

  کرii      پل      ميں      الفت      ٓاغوشِ       کی       نبوت

  رفتہii      رفتہ       جواں       ہيں       ہورہے       علی
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  دن      اک      پہ      منزل      الکھ،      ہوں       صعوبات

رفتہ        رفتہ        کارواں        گا        جائے        پہنچ

  فرقتii    کی      عزيزوں      اور      غم      کا      قريبوں

  رفتہii       رفتہ        امتحاں        کا         شاه         ہوا

  نقاہتii      کی        العبا        زين        اور        بڑھی

رفتہ          رفتہ          بيڑياں          ہوگئيں          گراں

  ڈرii    کا     شمر     بڑھا     ميں     دل     کے      سکينہ

رفتہii      رفتہ      سسکياں       ہوئے        نالے        کہ

  مردنii     وقتِ       سر      پہ      شہ      نوئےزا      رہا

  رفتہii      رفتہ      کہاں      سے      کہاں     حر       گيا

  ہيں       کررہے       اثر       نالے       کے        سکينہ

رفتہii         رفتہ          پاسباں          لگے          تڑپنے

  

***  
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  بيٹھتےii     اٹھتے      بيرش     جلوۀ      ہوں       ديکھتا

بيٹھتےii     اٹھتے     تصوير     نظر     پيشِ     يہی      ہے

  دنii   رات    موال    کنتُ     من   خطبۂ    ہوں     رہا     پڑھ

بيٹھتےii   اٹھتے   تعمير     کی     قلب     ہوں     رہا     کر

  نہيںii  سکتے   ره   سجاد   سے   چين   بھی    گھڑی    دو

بيٹھتےii     اٹھتے     زنجير     ہے     ديتی     ذااي     سخت

  حسينii  کو   پيشوائی    ٓائو    نے    زينب    صدا    دی

بيٹھتے    اٹھتے    ہمشير     اب     ہے     ٓائی     پر     قبر

  گے  ليجائيں   طرح   کس   اکبر   الشِ   ميں    گہ    خيمہ

  بيٹھتے    اٹھتے     شبير     پر     الش     ہيں     جارہے

  پھلے  پھولے    مرا    رب    يا    مصطفیٰ     شبيہ    ہم

  بيٹھتےii     اٹھتے     دلگير      زينبِ       دعائے      تھی

  دلii   اہلِ     ہے    ديدنی     تصرف     کا     عابد     صبرِ 
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بيٹھتےii     اٹھتے     زنجير     نہيں     ديتی    صدا      جو

  شہيدii  گا   روکے  ضعف  کيا    ہے    قصد    کا    کربال

بيٹھتےii   اٹھتے    تدبير    کسی    گا    پہنچوں     ہی     جا

  

***  

  

  ہےii      کيا      عنتری      شانِ       و      مرحبی       شکوهِ 

ہےii  کيا    تھرتھری    يہ    ہيں    کيا    حواسياں    بے    يہ

  کےii    حيدر    ہيں     قدم      نشانِ       پہ      قدم      قدم

ہےii   کيا    چنبری     چرخِ      بھال     ٓاگے     کے     زميں

  جائوii   ٹھہر     نے     عباس     سے     فوج     يہ     کہا

  ہےii   کيا    حيدری    زورِ     ميں    تمہيں    گا     بتائوں

  ہيںii   بھيجتی    سالم    زينب     ہيں     ٓائے     حبيب

ہےii    کيا     وریپر     بنده     ہميں     ہيں     رہی      بتا
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  خيال  کا   َ◌علم  ہے  نے   زينب   سے    بيٹوں    يہ    کہا

 ہےii   کيا    حيدری    ميراثِ     يہ    ہو    بھی    سمجھتے

  ديکھاii    اگر    کو     سجاد     ميں     قيد    نے     کسی

ہے    کيا    الغری    کہ    کی   اس     ٓاگيا     ميں     سمجھ

  درياii      لبِ        نے       عباس        حضرتِ         بتايا

ہےii   کيا    دالوری    اور    کيا     ہے     شان     کی     وفا

  کےii  حيدر    کا    َعلم    پنجہ    ہے    کہتا    کے    لچک

ہ    کيا    خاوری    خورشيدِ     يہ     ٓاگے     ميرے     کہ

  ے

  حاصلii   کيا    سے     موزونيت     کی     طبع     شہيد

ہےii   کيا    سخنوری    اترے   نہ    ميں    دل    شعر    جو

  

***  
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  چاہيےii  زر   مجھے   کب    ہوں    کہاں    طالب    کا    مال

  چاہيےii    پيمبر     سبطِ     اے     لطف     نگاهِ      اک

  حياتii    تجديدِ      ہے     ہوتی    کی     اسالم     پھر     ٓاج

  چاہيےii       پيمبر        سبطِ         اسوۀ         پيرویٔ 

  خداii   شانِ     ہوگيا    کيا    ابھی    تھا    کيا    ابھی     حر

چاہيےii      مقدر       ايسا       چاہيے       قسمت       ايسی

  ٓائےii پہ لب  کا  کسی  کيوں  شکوه  کہ  فرمايا   نے   شہ

چاہيے     خنجر     زيرِ       عالم      دو      خالقِ       شکرِ 

  نہيںii  ٓاساں  کچھ   فتح    والے    کہنے    ہيں    رہے    کہہ

  چاہيےii   حيدر    بازوئے     لئے     کے     خيبر     بابِ 

  اذاںii  ہيں   ديتے  ميں   کعبہ   علی   پر   احمد    دوشِ 

چاہيےii   منبر     ہی     ايسا     لئے     کے     ُمکبر     اس

  شہيد   ہے    منات    يہ    ميں    دل    کے    گنہگاروں    ہم

 چاہيے      محشر      روزِ        زہرا       دامانِ        سايۂ
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*** 

 

 علقمہ کےساحل پر

  علقمہ کےساحل پر

 مرزا صادق حسين شہيد لکھنوی 

  حسين   ہے    ٓابرو    کی    فطرت    دينِ 

  حسينii ہے ٓاروز کی  حق   ہے   يہ   حق

  حسين    ہے    گلو    ترا    خنجر     زيرِ 

 حسينii ہے گفتگو  سے خالق  بھی   پھر

  حسين  ہے  لہو کا   شير   بے   پہ   منھ

  حسينii   ہے    سرخرو    معبود     پيشِ 

  ہے    پڑھتا    نماز     کوئی    بھی     يوں
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  حسين  ہے وضو سے شير بے خونِ 

  تراii    ذکر     ہے     ميں      کونين      ٓاج

  حسينii ہے  تو  ہی تو ميں   عالم   دونوں

  خداii   ہے    جگہ    ہر    ہے    حقيقت    يہ

  حسينii ہے سو چار  کہ  ہے سچ بھی  يہ

  ميںii  غنچے    غنچے    کے    ايماں    باغِ 

  حسين  ہے بوٖ  تيری  ہے  تيرا  رنگ

  ہےii   سنبھالے   اب     کو     مادر     قلبِ 

 حسينii ہے جستجو  کی   بّچے  کو   ماں

  کےii ديکھا  سے در  کے   خيمے   يہ   ماں

  حسينii  ہے  تو   اور   ہے  اکبر    الشِ 

  حزيںii  شہيدِ     اور    ہو    روضہ    تيرا

  حسينii  ہے  ٓارزو  يہ   سے    توں    مدّ 
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***

 

 علقمہ کےساحل پر

شيفتہ اّمی شاعر تھے انہوں نے ذاخر لکھنوی سے کالم پر اصالح لی لکھنو 

  کے اُّمی شعراء 

  

  علقمہ کےساحل پر

 سيد قمر حسين عرف چھٹن صاحب شيفتہ لکھنوی 

ديکھii  نوجوانی  سے    ماں    ُ◌حسن    تھا    رہا    کہہ

  نا

  ديکھناii  نشانی   کی   احمد   تو   اکبر   جواں    ہوں

  حسين ہيں  حامی تيرے  کو  تجھ  ہے  ڈر  کيا شيفتہ

 ديکھناii   خوانی    نوحہ    ميں    لحد    گی    بخشوائے
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***  

  

  پرii   ديں   شاه    صدرِ    ہے     قاتل     ذبح     ہنگامِ 

 پرii ٓاستيں  ہے خوں  کچھ  ہے   لہو  کچھ   ميں   خنجر

  روکاii  جو  کو   عباس  کر  بڑھ    نے    عدو    فوجِ 

  پرii  جبيں  گئے   پڑ    بل    کو    جری    ٓاگيا    غيظ

  کھينچیii  تيغ   نے   اکبر    دم    جس    جنگ    ہنگامِ 

پرii زميں لگے گرنے  کے  عدو   سر   کے   کٹ   کٹ

  ہےii  کھڑی   سے   طرح   اس   سکينہ   ميں    دربار

 پرii  جبيں   ہے   ہاتھ   ايک  پر  گلے   ہے    ہاتھ    اک

  کیii  کسی   کسی   بے  يہ  ہے  پوچھتی   ميں    محشر

 پرii  ٓاستيں   تيری   يہ   کا   کس  ہے  خوں  شمر    اے

  ہوii   کربال    خاکِ     يا   ہو     نجف     شيفتہ     اے

 پرii کہيں   گی   جائے  مل   ہے   جگہ   اک   کی   تربت
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*** 
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