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 فہرست

  )1حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  )2حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  )3حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  )4حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  )5حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  )6حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  )7حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  )8حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  )9حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا(
  يہ سلسلۂ عشِق واليت ہے علی سے 

 مرثيۂ نو 

 

 

  

  ماخذ: اردو کی برقی کتاب
  تدوين اور ای بک کی تشکيل: اعجاز عبيد 

  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)١(  

 صفدر ہٰمدانی 

ہےii رہا  بہہ نور  جو سے فلک ميں گھر  کی   علی   ہے   روشنی  وه

  ہےii رہا  ڈھہ  کا   نفرت   پہاڑ   ہيں  کھلے   کنول  کے   محبتوں

  

  ہےii رہا شہ  ذکرِ   تلک زميں   کر   لے   سے   آسماں   شب   تمام
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 ہےii رہا کہہ  يہ  سے َملَک َملَک   کا   کہکشاں  ہے  چراغاں  عجب

  

  

  کاii    سب      حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر      حسين

  

***  

  آئےii حسين ارےپي  کے علی  پيارے کے  نبی  پيارے  کے  ُخدا

  آئےii حسين پارے  کے قرآں مبارک دی کو   سورج   نے   ہوا

  

 آئے  حسين تارے رقصاں  تھے تھی  رہی تھرک  سے خوشی زميں

  آئےii  حسين   پکارے  سبھی  ہوائيں    روشنی،    شفق،صدف،

  

  

  کاii    سب      حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر      حسين

  

***  
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  لٹائےii گہر و  لعل نے زميں دی چاندنی ميں صدقے   نے   فلک

 الئےii  کی  والقمر   ِردا  علی  چوما   کو  ُرخ  والنجم    نے    نبی

  

  سائے  مآب  جاللت  گھٹے  چومے  پاؤں   نے  جرات  سے  لبوں

ئےآ کہنے  يہ  سب   ،شجر،حجر  حرارت  زندگی،   کھنک،  دھنک،

  

  

  کاii    سب      حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر      حسين

  

 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 

  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)٢(  

 صفدر ہٰمدانی 
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  شکii بے ہے  يقيں کانِ  ہے مبيں نُطِق  ہے مبيں   مہرِ    حسين

شکii بے ہے اميں ُگستر شام  وه  حق   ناصرِ    وه   حق  کشتۂ  وه

  

شک  بے  ہے مکيں ميں دل  کے ُخدا ايماں  ماهِ  وه ں  پيما  صبر وه

شکii بے  ہے جبيں  روشن کی نبی  نفرت  جورو و  ظلم   فاتحِ   وه

  

  

  کاii     سب     حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

محورii کا صفا  و   صدق  حسين  رب  منشائے   ُکن،وه   معنیِ   وه

سرورii روئے عکسِ  پا تا  سر وه  حيدر   نفسِ   وه   زہرا   جانِ   وه

  

  ياورii  کا   ناتواں   و  بےکس   وه   حق    معارفِ     تاجدارِ     وه

  پيمبر  اِک   ہر   آرزوئے   وه  بنده   مزاج  يزداں    ايک    وه
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  کاii     سب     حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     صطفیٰ م     کا     حيدر     حسين

  

***  

  وهii  کا   بتول  شانِ     صحيفہ    وه   کا    رسول    دوشِ     سوار

 وهii کا اصول کے  حق منبع  ہے   ملت   ،ميرِ    وقت  نازشِ   وه

  

  وهii  کا   رسول  ميرے  قصيده   نغمہ   کا    ازل   سازِ     حسين

 وهii  کا  قبول  ئےدعا  شرف    حيدر    حريمِ     شمعِ    نورِ     وه

  

  

  کاii     سب     حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 
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  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)٣(  

 صفدر ہٰمدانی 

صداقتii وه کی  عظمت  کی  ُخدا   حيدر   نورِ    وه   حيدر   پورِ   وه

 ہمتii  ُخدائے   ميں   کربال  وه   ہے   مصطفیٰ    قلبِ    قوتِ   وه

  

عبادتii ادا اک ہر  کی جس وه مانگے  حيات  سے جس  موت وه

شہادت  ہے  خيرات  کی جس  وه  ہے ديں بقائے  سجده کا  جس وه

  

  

  کاii     سب     حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

 ہےii وه  حسين   کے  جس  خليل   ديارِ    ہوا  روشن  سے   لہو

ہےii وه حسين  کے جس جميل  فکرِ   حشر  تا   قصيدے  پڑھے
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 ہے وه  حسين کے جس   جبرئيل  تلے   قدم   بچھائے   پر   ہاں

 ہے وه حسين  کے جس سبيل  ہے  پر نام  يہ ميں گلی   اِک   ہر

  

  

  کاii     سب     حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

 ہےii وه حسين  آيت  کی  ُخدا  نازل   تھی   ہوئی  ميں   کربال   جو

ہےii وه حسين  شہادت  خود ہے دی بارہا نے قرآں کی جس  وه

  

ہےii وه حسين  قسمت  سے لہو  نے جس  کی ُخدا دينِ  ہے  لکھی

 ہےii وه  حسين ہدايت رہی جاری  کی جس کے   نبيوں   بعد  وه

  

  

  کاii     سب     حسين      يرات     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين
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 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 

  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)۴(  

 صفدر ہٰمدانی 

  ہےii  وه  حسين  ايماں  کا  نبی  قرآں  مزاجِ    عرفاں،   شمعِ     جو

  ہےii  وه  حسين   نماياں  ہوا  کا  جس  ميں   ازل  صبحِ   نور    وه

  

 ہےii وه حسين  درخشاں ميں صحراؤں  کے جس  ہيں  ذرے   کے   لہو

  ہےii وه حسين انساں شعور با  بھی آج ہے  کے  جس  سے  کرم

  

  

  کاii      سب      حسين      تيرا      حسين      ميرا       حسين

  کاii     رب     حسين     کا     مصطفیٰ       کا      حيدر      حسين
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***  

 ہے وه حسين دھارے  کے  ستم  سے خوں اپنے نے جس  دئے بدل

  ہےii وه حسين تارے پہ فلک يہ   کی   نور  کے  جس   ہيں  زکٰوة

  

 ہےii وه  حسين نکھارے  سب کے مٹی رنگ ميں کربل نے  جس وه

  ہےii وه حسين پُکارے ديں   کا  هللا   کو  جس   وه  خاطر   کی   مدد

  

  

  کاii      سب      حسين      تيرا      حسين      ميرا       حسين

  کاii     رب     حسين     کا     مصطفیٰ       کا      حيدر      حسين

  

***  

 ہےii وه حسين کہيئے چين کا دھڑکتے دل کے  زينب  کو  جس  وه

 ہےii  وه  حسين   کہيئے  عين   نورِ    کا  حضور   کو  حد  کی   يقيں

  

ہےii وه حسين  کہيئے مشرقين  شہِ  پھر   يا   کہيئے   امام   کہيئے   حسين

 ہےii وه حسين کہيئے   بين   بين   ںہا   کے   مصطفیٰ    اور  کے  ُخدا
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  کاii      سب      حسين      تيرا      حسين      ميرا       حسين

  کاii     رب     حسين     کا     مصطفیٰ       کا      حيدر      حسين

  

 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 

  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)۵(  

 صفدر ہٰمدانی 

 ہےii وه حسين رکھی  کی قلم اور  کی کتاب عزت  نے  جس  وه

ہےii وه حسين رکھی  کی  َعلَم ُحرمت  ميں  بال دشتِ  نے  جس  وه

  

ہےii وه حسين رکھی  کی کرم اُسکے آس  ميں  ظلمت  نے جس  وه

ہےii وه حسين رکھی  کی حرم کو تک حشر  تکريم  نے  جس  وه
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  کاii     سب     حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

ہےii وه حسين ہے روشنی   ميں  راتوں   اندھيری   کی   کربال   جو

 ہےii وه حسين  ہے   زندگی  جو  حاصل   کا  سفر   کے   شہادتوں

  

ہےii وه حسين ہے تازگی سے   خوشبو  کی   لہو   جو  ميں  گالب

ہےii وه  حسين   ہے   بندگی   کی   پياسے   ايک   جو   خنجر   بزيرِ 

  

  

  کاii     سب     حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

  ہےii وه حسين عنواں آپ اپنی  کا  موت ہے لکھا نے  جس  وه

  ہے وه حسين  لرزاں ہوں کدے  ظلمت تو ُسنيں کا جس  نام وه
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 ہے وه حسين احساں  کا جری جس  بھی   پہ   ُخدا   کی   ُخدا   قسم

 ہےii وه حسين  غزلخواں  ہوئے مالئک سب پہ  آمد  کی  جس  وه

  

  

  کاii     سب     حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii    رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 

  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)۶(  

 صفدر ہٰمدانی 

  ہےii وه  حسين   سے  جس  دوام   پايا   نے   کربال  تلک   ابد

ہے وه حسين  سے جس  کالم  فطرت  تھی رہی کر  لب  تشنہ وه
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 ہےii وه حسين سے جس دوام تک ابد مال کو  ديں  کے  ُخدا

 ہےii وه حسين  سے جس شام  کی غريبوں  ہے  منسوب کہ وہی

  

  

  کاii    سب     حسين     تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii   رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

 لنگرii  حسين   ساحل   حسين  طوفاں    حسين    کشتی    حسين

 منبرii   حسين    مسجد    حسين    باال    حسين    اعلیٰ     حسين

  

 اکبرii  حسين   اصغر   حسين    قاسم    حسين    غازی    حسين

 خنجرii  حسين   گردن    حسين    فردا    حسين    سجده    حسين

  

  

  کاii    سب     حسين     تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii   رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين
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***  

  ہےii  شاه   حسين   موال   حسين    داتا    حسين    آقا    ينحس

  ہےii  بادشاه  ہے  سيد  حسين   رہبر  حسين    ہادی    حسين

  

  ہےii پناه ديں کہ  کی ُخدا قسم  ہے  نشيں ل  د   آياتِ    حسين

ہےii راه ايک کی جينے   حسين   رستہ  ايک   کا   مرنے   حسين

  

  

  کاii    سب     ينحس     تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii   رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 
  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)٧(  
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 صفدر ہٰمدانی 

 ہےii بھی بتول جانِ   بھی ملَل فخرِ  بھی عمل  درسِ    حسين

 ہےii بھی  رسول نورِ   حسين  عرفاں   حسين  ايماں   حسين

  

 ہےii بھی اصول  اصلِ    حسين  داور   حسين   ياور   حسين

ہےii بھی نزول کا عنايتوں شک بے ہے ہوا  حق کشتۂ  وه

  

  

  کاii    سب    حسين     تيرا     حسين     ميرا     حسين

  کاii   رب   حسين    کا    مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

ہےii  بھی   ظہور   صبحِ    حسين  کعبہ   حسين  سجده   حسين

 ہےii بھی  ورب   ز   قرآں   حسين   مدينہ  مکہ،نجف   حسين

  

ہےii بھی شعور و  فکر  حسين کا آگہی  و   عقل  ہے   لباس

ہے بھی  غرور  کا رب حسين  بھی آسماں  اوجِ  وه بھی اذاں
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  کاii    سب    حسين     تيرا     حسين     ميرا     حسين

  کاii   رب   حسين    کا    مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

 منبرii  حسين   مسجد   نحسي   والی    حسين    عالی    حسين

لشکرii  حسين   پرچم   حسين   بستی   حسين    ہستی    حسين

  

کوثرii  حوضِ   تسنيم  حسين   جوہر   حسين    گوہر    حسين

 خيبر   حسين  خندق  حسين   جرات   حسين   ہمت   حسين

  

  

  کاii    سب    حسين     تيرا     حسين     ميرا     حسين

  کاii   رب   حسين    کا    مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

 ٭٭٭

 



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

 
 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 

  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)٨(  

صفدر ہٰمدانی 

 ہے جاں حسين  ہے روح  حسين صابر  حسين  راہبر   حسين

 ہےii عاشقاں معراجِ  حسين   پاره  کا   قرآں   زہرا  لختِ   وه

  

 ہے ُگلستاں ميں موسم  کے خزاں ساحل حسين منزل حسين

  ہےii آسماں  کا  شہادت  قسم ہے ُکل  حسين   ہے   ُگل   حسين

  

  

  کاii    سب     حسين     تيرا     حسين     ميرا      حسين

  کاii   رب   حسين    کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

  پانی   حسين  موسم   حسين  بارش  حسين    بادل    حسين

 بانیii کا  درُگزر   سر   کے   کٹا   جنگل   کا   لہو   مقتل   حسين
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خوانیii نوحہ  سوزِ    اک   حسين   مستی  کی  ثنا  حمدو   حسين

 ثانیii کا اُس گے الؤ سے   کہاں   واِحد   حسين   شاِہد   حسين

  

  

  کاii    سب     حسين     تيرا     حسين     ميرا      حسين

  کاii   رب   حسين    کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين

  

***  

  گوہرii  ميں   حيا  بحرِ    حسين  قائم    حسين    دائم    حسين

  جوہرii  کا   لبی   تشنہ  حسين   اعظم   حسين   عالم    حسين

  

 سراسرii  ظفر   و  فتح   حسين   دھارا   کا   لہو   تارا    حسين

 پيمبرii  جگہ    اپنی    حسين    اطہر    حسين    طاہر    حسين

  

  

  کاii    سب     حسين     تيرا     حسين     ميرا      حسين

  کاii   رب   حسين    کا     مصطفیٰ      کا     حيدر     حسين
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 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 

  حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا

)٩(  

 صفدر ہٰمدانی 

  ہےii  کا    جبر    انکار    حسين    ہے    ملوکيت    مرگِ     حسين

 ہےii  کا    صبر    معيار   حسين    ہے    تشنگی    معراجِ     حسين

  

 ہےii کا ابر  اک سايہ پہ  زميں   تپتی   کی  بال   و   ب  کر   حسين

ہےii  کا   قبر    مددگار    مگر    بھی    حوصلہ    کا    جينے    حسين

  

  

  کاii     سب      حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii     رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا      حيدر      حسين
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***  

 ہےii رنگ کا ُخدا ےہ گواه ُخدا   صفدر   نور  کا   ُرخ   کے   حسين

ہے رنگ کا  جزا اک خود  نام يہ  ديکھو  کے کہہ تو  سے  دل حسين

  

 ہے  رنگ کا التجا منقبت يہ  کی  اُن   ہيں   عطا   سارے   لفظ   يہ

 ہے  رنگ  کا   دعا  وردِ    ہے  قسم   لکھنا   حسين   کہنا    حسين

  

  

  کاii     سب      حسين      تيرا     حسين      ميرا      حسين

  کاii     رب     حسين     کا     مصطفیٰ      کا      حيدر      حسين

  

 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 

  يہ سلسلۂ عشِق واليت ہے علی سے

 صفدر ہٰمدانی 
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مي  ہے  توال    گہر    ميں    محبت    ميزانِ        نےii  ميں  ہے  کھوال   سخن   بابِ   نيا   اور    اک

  نےii  ں

ہ   بوال  کيا  ہے   معلوم    کو    شبير       نے ميں ہے موال جو  سے سانسوں لکھا  پہ  روح اس

  نے  ميں   ے

پنج   ہوں   حيدری   ميں    ہوں    موالئی       ہوںii دھنی   کا  قسمت   مجھے   صفدر   ہے   علم   يہ

  ہوںii  تنی

  

تر   محمد   سے  چوکھٹ    تری    زہرا       سےii در  کے  زاروں  نبی يہ   ہے   مال  کو   مجھ   فن

  سےii  گھر   ے

ہُن   اربابِ    کا    داد    فقط    ہوں    طالب       سےii  قمر  و   شمس   ہو  روشنی   عطا  کو    لفظوں

  سےii  ر

   گا    بکھرے    جو    گلستان    سمت    ہر       تکناii  وه   گا   اُترے  جو   نور   اب   ميں   بزم   اس

  تکناii  وه 

  

ہوئ  ھولےک  نے شام  ہيں  سے   طرح   جس       خوشبوii  کی   شبير   مدحتِ    ہے    ميں    بزم    اس

  گيسوii ے

کا    مودت    ہے    تولے    کو    لفظ    ہر       سو   ہر   ہوئی  پھيلی    کی    الفاظ    مرے    خوشبو

  iiترازو  
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آج  پر   کے    سرخاب    تجھے    صفدر       ہيںii سجے  پہ  سينے  جو   داغ  يہ  ہيں   کے   ماتم

  ہيںii  لگے   

  

  اشعار   ہے   سے    طرح    کی    آيات       اظہارii  ہے   کا   مودت   مصرعہ   ہر  ميں   بند   ہر

  معيارii  کا

   موال    خوشنودیِ     ہوں    ميں    ايسے       افکارii   نکہتِ     فقط    ميں    مجلس    ہوئی     پھيلی

  طلبگار    کا

س  کوثر    ساقیِ     صلہ    تو    کا    اس      گاii  کھلے  پھول   ايک  کا   فکر  جو  ميں   بيت   ہر

  گاii  ےمل   ے

  

ہii   کرم    کا    هللا    کا    شبير    ہے    احسان       ہےii  حرم   قنديلِ    جو    ميرا    قلم   ميں    ايسے

  ے

ii   علم    قلم،ميرا    آپ    اگر    پوچھيں    سچ       ہےii   رقم    اندازِ     يہ    جداگانہ    وصفِ      اک

  ہے

ii  سرِ    ہے    فشاں    نور    مرا    حرف    ہر       حفلم    سرِ      ہے     بياں     کا     محمد     انوارِ 

  محفل

  

بھرم   کا   عقيدت  موال   ترے   ميں   ہاتھوں       ہےii  قسم   کی   حد   بے   رحمتِ     ہاں    کی    هللا
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  iiہے  

نع  و   ،ناز   حشم  و   جاه    مرا    لفظ    ہر      ہےii  کرم  ابرِ     ترا    ميں    صورت    کی    الفاظ

  ہےii  م

ہو   تاج  مرے   کا   سر   اب  يہ  معراج       ہےii  ہوئی  معراج   اسے   ہے   حد   کی   فکر   اس

  ہےii  ئی

  

م عشق ہے جو خوان   مدح   کا   اُس  ہوں       منزل  کی  مدح   کيا   ہے   خوب  ہوں   جانتا  ميں

  کاملii يں

کے    خوانی    ثنا    نکیا    کہاں    لفظ    يہ       دلii مرا   ہے   دھڑکتا  ميں   مودت  کی  جس  وه

  iiقابل  

زم  کی   جس   فلک  ہے  وه   مرا   مطلوب       ہےii  نہيں   دشوار   يہ  تو   ہو  کرم  جو   کا    اُن

  ہےii يں

  

جائ   دمک   بيت    طرح    کی    سورج       تکناii  گی   جائے   چمک    بجلی    اب   ميں    اشعار

  تکناii  گی   ے

جائ  دہک    بينائی    ميں    عشق    اس       تکناii  گی   جائے   مہک   جيسے    فضا    ساری    اب

  تکناii  گی   ے

ہii طلب   دستِ   مرا  کے  اُن  لو  سامنے   اب       ہے  ادب    حدِ     يہ    ہے    معلوم    کو    الفاظ
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  ے

  

ساتii  ترے  ہيں  ہم   ٹھہر   ايام   گردشِ     اے       ساتھii ترے ہيں  ہم کر نہ فکر  طلب   دستِ   اے

  ھ

ii ترے ہيں ہم   خبر   کی   فردا   کو   دنيا   دے       ساتھii ترے  ہيں   ہم  نظر  پہ   زمانے   ڈال   مت

  ساتھ

 کی   ماہتاب   جو   آئے  نظر    بھی    تاره       صورتii کی  اسباب   کوئی   ہو  طلب   دستِ   اے

 iiصورت  

  

 ہے  بھی  ميں   ںغالمو   کے   در  جس      رسائی  کی  در   اُس   لے   مانگ  طلب   دستِ   اے

  ُکشائیii عقده

کی  عالم  دو   ہے   فقيری  کی    در    اس       گدائی   ہے   عزت   کی  شہنشاہوں  پہ    در    اس

  iiخدائی  

    انداز    کا    يقيں،مرنے     کا     جينے       ہےii مال  اعزاز  ہر  سے  جس   در  وه   ہے   در   يہ

  ہےii   مال

  

  کے    لکھنے    کہيں    تکبر    نہ    ہووے       پرii  زر  دولتِ   نہيں  جھکنا   طلب    دستِ     اے

  پرii  ہُنر
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    لکھنے    مرثيہ    کبھی    جو   نکلو      پرii  سحر  نہ  پر   شب   کبھی    بھروسہ    نہ    کرنا

  پرii   سفر    کے

ii  ميں   ہاتھ   غم  تو   لبريز   سے    درد    دل       رکھناii   ميں     ساتھ     قلم     سخن،زورِ      تاثيرِ 

  رکھنا

  

س   انوارِ    ہوا    پھيال    ہے   ميں    مجلس       ديکھii  سخن    بازارِ     گرمیِ     طلب    دستِ     اے

  ديکھii  خن

سخن    اظہارِ     تو    قلب     کيفيتِ      ہاں      ديکھii  سخن   دربارِ    يہ   ميں    تصدق    کے    موال

  ديکھ    

 ميں محشر   جو   کہ  وه   يہ   ہے   ماہتاب       ہےii  نشاں   کا   ضيلتف  بھی    لکھنا    مرثيہ    يہ

  ہےii عياں

  

اii  نہيں   کے  غزل   و  نظم   ہے   مرثيہ  يہ       افکارii  جدتِ    طلب  لے   کر  طلب   دستِ   اے

  شعار

ک    حيدر    خوشنودیِ     رہو    دم     ہر       معيارii کا   شعروں   ان  ہے  سے  محمد   آلِ    عشق

  طلبگار    ے

کھ پہ   لب   مرے  پھول   دعا   يہ   کر  بن       گیii ملے سے  پيمبر   وه   ہے  طلب  ميں   دل   جو

  گیii لے
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کر کا زينب   کی   زہرا   دعا   ہے  شک  بے       ہےii  ارم   باغِ    ُگلِ    طرح  جس  کہ    لفظ    ہر

  ہےii م

ii   نم    ديدۀ    مرا    پاک    طرح    یک    کوثر       ہےii حرم بابِ    جوں   کہ   ہے   کشاده  ذہن   يوں

  ہے

رہے    حشر    تا    ديکھنا    مرا    نام     اب       گاii   کہے    جبريل    مرحبا    ہاں    پہ    بيت    ہر

   iiگا  

  

زباں  کی  محمد   فرد   اک  ہر   کا   گھر   اس       ہےii  بياں  کا  اُن   جو   ہيں  مطلوب   کے    هللا

  iiہے  

ا  ہے اقامت  ميں  حفاظت   کی   گھر   اس      ہےii نہاں کے  ہو  عياں کہ ہے سچ  بھی   عشق   يہ

  ہے ذاں

   يہ   چراغاں   جو  ہے  ميں   تاريکيوں      ہےii  گھر  وه   يہ   فروزاں   جو   طرح  کی    ايمان

  ہےii گھر  وه

  

ظفر    اميدِ     مرکزِ     يہ    تو    بات     سچ       ہے نظر اہلِ  جواں   پيرو  اک   ہر  ميں  گھر   اس

   iiہے  

گ    راه    بھی    کی    معراج   يہ    دہليز       ہےii خبر  کی  ناکس و کس  ہر   جنہيں   ہيں  وه   يہ
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  ہےii  زر

گھوم  فلک  ہے  کيا  زميں   پہ   در  اس       ہےii  رہا   چوم   قمر  و    َملَک،نجم    کا    در    اس

  ہےii رہا 

  

  چلتے   بھی  کو   پہاڑوں  پہ   در  اس       ديکھاii  ہوئے  مچلتے  کو   مشيت    ميں    گھر    اس

  ديکھاii ہوئے 

دii  ہوئے   بدلتے   کو  مقدر   کے    ُحر    ہاں       ديکھاii    ہوئے    اگلتے    آگ    يہاں    کو     پانی

  يکھا

  مدينے  سے   در    اسی    ہے    ملتی       اجازت کی جينے ہے  کرتی  طلب   سے   ان   موت

  تاجازii  کی

  

خ  فصلِ    گھر   يہ   ہے    بہاراں    پيغامِ        ميںii  زماں   صحرائے   ہے    نور    پُر    وادیِ     يہ

  ميںii  زاں

  دونوں   گھر  يہ  ہے  وسيلہ   کا   بخشش       ميںii  اذاں   ميں   قرآں   ہوا   کا   انہی   ذکر    يوں

  ميں جہاں

   راز   وه  اسے  ہے  نہاں   جو   ميں  ُکن       ہےii  کہا   ساز   جہاں   کو   گھر    اس    نے    هللا

  ہےii کہا
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 ہوا    ُگلزار    پہ     دہليز    اسی     صحرا       ہےii   ہوا    نمودار    خورشيد    سے     در     اس

  iiہے  

ہii   ہوا    اظہار     کا     تمناؤں     کی     خالق       ہے    ہوا    بيدار   يہيں     مقدر     کا     انساں

  ے

ب  ماہتاب   تو    چاہيں    اگر    کو    ذرے       ديںii  دکھا   راه  يہی    کو    انساں    ہوئے    ےبھٹک

  ديںii  نا

  

ii سياه پہ  در  اسی   ہے   روشن   طرح   کی   دن       حاجاتii   کعبۂ    يہ    ہيں     ايمان     قبلۂ     يہ

  رات

سکت   بدل   پہ   در   اس  تو  چاہو   تم       سوغاتii ہے  کی   گھر   اسی   عزاداری   وصفِ    ہاں

  حاالتii ہو   ے

 سے  ان ضيا   بھی   کو   قمر   و  شمس  ہاں       ہےii  ملی   سے   ان   ِجال   کو    دل    آئينۂ    اس

  ہےii ملی

  

گراں   کوهِ    تو  کی   عزم   اگر    بات    ہو       ہيںii  زماں  سالطينِ   ميں  فقيروں  کے   در   اس

  iiہيں  

نگرا  کے  جہاں  کو   ان  کہا   نے   خالق       ہےii جواں  احساس  تو   يںم  تصدق   کے   ہی   ان

  ہيںii  ں



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

 
 

نہي  کيا    بھال    ميں    تسلط    اپنے    يہ       رکھتےii نہيں   جا   بے   يونہی   محبت   سے   ان  ہم

  رکھتےii  ں

  

ا  ہر پہ کھٹچو  اسی  ستارے  ہيں  اُترے       ايامii  گردشِ    ہاں   ہے  جاتی  ٹھہر   پہ   در   اس

  شامii ک

ش   طرح   کی   صبح   يہاں   ہے    روشن       گامii  ہر  يہاں   ميسر   ہے   دولت   کی   صبر   ہاں

  آالمii  بِ 

نہيں  جھُک  يہاں  کے  آ  جبيں    ناپاک       سکتیii  نہيں   ُرک   يہاں  نبض   رواں   کی  فطرت

  iiسکتی  

  

فii   کو   آدم  ملی   کے   انہی   ميں    صدقے       مشيت   رمزِ    ہر  ہے  آتی   سمجھ    پہ    در    اس

  ضيلت

کی  هللا عياں   سے   مزاجوں   کے   ان   ہے       وضاحتii  ہے   گھر  يہ   کی    آيات    کی    قرآن

 iiعادت  

  مال     اعزاز     کا     تسبيح     کو     جبريل       ہےii   مال    آواز     تحفۂ     يہيں    کو     انساں

  ہے   

  

کا  معراج   ہے   آتا  نظر   سے   گھر    اس      محورii  کا    تقديس    يہی    گھر    خدا    بعدِ     ہے
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  iiمنظر  

ہ   گھر   يہ   سے   حسنين   خوشبوئے   ہاں       پيمبرii  انوارِ    مرکزِ     گھر    يہ    ہے    شک    بے

  معطرii  ے

ہii  در   کا   هللا  يد    يا    ہے    در    کا    هللا       ہےii  خبر  کو    ہم    ليئے    کے    جنت    پروانۂ

  ے

  

ک   هللا   وہی   ہے   رضا    کی    ان    جو      حرارت   کی  ايماں  ميں   بنياد   ہے   کی  گھر   اس

  مشيتii  ی

اii کی   هللا   ہے   ميں  اطاعت   کی   گھر  اس       عبادتii   بنيادِ     يہ   ہيں    عبادت     حفظِ      يہ

  طاعت

ہ  کی   گھر   اسی   بھی   کوثر   سورۀ   يہ       تعريفii ہے   کی   در  سا   ميں   آيات   کی   تطہير

  تعريفii  ے

  

لکھو  زياده  جو   کی   ان  ميں    توصيف       ہےii  ارم  گلستانِ    رشکِ     فضا    کی    گھر    اس

  ہےii  کم   

اُ     نشاهِ شہ    ذکرِ     مدح    کی    گھر    اس       ہے قََسم   ہی   ان   وه   ہے   کھائی  جو   نے   خالق

  ہےii  مم

پھ    ضيا    سے   بارش     کی     انوار       جائے  پھيلتی    صبا    خوشبوئے    تو    سانس    ليں
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  جائےii   يلتی

  

   پانی    ہوئے    چمکتے   کے    کوثر      ہےii  ازل  صبحِ    روشنیِ     کِھلی    ميں    گھر    اس

  ہےii  کنول   کا

محل    تاج    لکھا    حرف    جو    کے    ان       ہےii شل یبھ  طاغوت پنجۂ   اک   ہر   پہ   در   اس

  iiہے  

نہي ايماں  تو   کا   اُس   انہيں   اک   ان  جو       رہتاii  نہيں  پنہاں   بھی   راز   کوئی  پہ  در    اس

  رہتاii ں

  

سجدوں  ہے  سکھاليا   ہی   نے    انہوں       زينہ  کا  عرش   کہا   نے   مالئک  کو    گھر    اس

  قرينہii  کا   

مii  بال،   و   کرب   نجف،    ہے    گھر    يہ       نگينہii  کا  شہادت  فرد   اک  ہر    کا    گھر    اس

  کہ،مدينہ

 گھر   اس   ہے   لکھا   خود  نے   رضوان       قصيدهii   کا    پيمبر    کی    اس    پڑھيں    ديواريں

  قصيدهii کا 

  

ج  مسيحائے  کا    اس    مکيں    ايک    ہر       ہےii نشاں   کا  عظمت   کی  هللا   يا  ہے   گھر   يہ

  ہے   ہاں
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کعبے بھی  کو   فرشتوں   پہ   گھر   اس       ہےii زباں  کی   موسیٰ   ميں   بزم  اس   ہوئی   گونگی

  ہےii گماں کا 

 اور   کوئی    ميں    جہانوں    ايسا    گھر      ہےii  بريں   فردوسِ    خطۂ   زميں    کی    گھر    اس

  ہے  نہيں 

  

سنii  کو   مقدر  پہ   در  اس    بھی    جبريل       ستارےii چاند سب يہ   کی  گھر   اس  يںہ   خيرات

  وارے

پ   در   اس   بھی   نوح   ليئے   کے   بخشش       دھارےii کے  وقت  جو  ہيں  ديتے بدل   ہيں  وه   يہ

  پکارے ه

ک  کو   ان   سبب    کا    عالم   دو    تخليقِ        ہےii کہا کو ان رب مرضیِ  ہاں بھی نے  رب   خود

  ہے  ہا

  

کے  معلیٰ   عرشِ    زميں    کی    اس    ہے      اکبرii  خالقِ    حرمِ   ہے  پھر    يا    ہے    گھر    يہ

  iiبرابر  

خوش   ہوئی   پھيلی  ہے  ميں   گھر  اس       اخترii و  مہ   نورِ   ہے  ميں   ذروں   کے  مٹی   اس

  پيمبرii  بوئے

پھ  کوئی   جوں   ميں   عرب   صحرائے      ہےii  الم   سے  الہی   بيتِ    شرف    کا    گھر    اس

  ہےii کِھال ول
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يہ   ہے   مرکز   کا   تسنيم    و    کوثر    ہاں       گھرii  يہی    ہے    مرکز    کا    تعليم    کی    ايمان

  گھرii  ی

يہ    ہے    مرکز    کا    تفہيم    کی    الحمد       گھر   يہی   ہے    مرکز    کا    تقسيم   کی    عرفان

  گھرii   ی

ہ   سبق   کا   شہادت   شوقِ     سبق    پہال   ياں       ہےii  حق  معبدِ    يہ   ہے   حسنين   درِ     در    يہ

  ے

  

ہے  کا    محمد    گلہائے    نہيں    گھر    يہ       مخزنii   کا    نور    کہو    کو    زہرا    خانۂ     اس

  iiمسکن  

 چہره  اک   ہر   سے   طرح  کی  والشمس       دامنii  کا   عنايات   کی   ان  فزوں   سے  سوچوں

  روشنii ہے

ہے      کہا      تقويم       کہا،احسنِ        ٰيسين       ہےii   کہا    تعظيم    الئقِ      انہيں     نے     هللا

  

   موت   مال   سے  گھر   اسی   درس    يہ      قرينہii  کا  محبت    ہے   سکھايا    نے    گھر    اس

  جيناii  ہے

  کا   حيدر   يہ    تھا    سفينہ   کا    نوح    وه       مدينہii    شہنشاهِ       کا      گھر      اسی      اعزاز

iiسفينہ  
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 جھوم  حرا   غارِ   اسے   کے   تک   تک      ہےii  رہی  چوم  صبا   کی  گھر    اس    کو    دہليز

  ہے  رہی 

  

تھی   کی  جہانوں  دونوں   ليئے   ميں  دامن       رسالتii    اقرارِ       شاہدِ       حرا      غارِ       يہ

 iiرحمت  

   کی  نبوت  اعالنِ    يہ    ہے    تک    اب       عبادتii  کی   محمد   تھی    قسمت    کی    غار    اس

iiعالمت  

 دن   پہ   بيدار  قسمتِ     يہ    ہے    مسحور       راتii  دن  پہ  غار  اس   ہوئی  بارش   کی   انوار

 iiرات  

  

  ذکرِ     صبا    کے    آ    يہاں    ہے    کرتی       محمدii   ذکرِ     مسا    و    صبح    يہاں    ہے     ہوتا

  iiمحمد  

ُخدا،ذ    ذکرِ     ہے     تو     پوچھيں     سچ       محمدii   ذکرِ     عطا     کی     خالق     کے     کونين

  محمد    کرِ 

 رسالتii   تاجِ      يہيں     پہنائے     بھی    هللا       رسالتii   تاجِ     يہيں     الئے     اميں     جبريلِ 

  

نبii      اعالنِ      شاہدِ       حرا      غارِ       يہ       نبوتii     خورشيدِ      مسکنِ      حرا      غارِ       يہ

  وت
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وحii   پرچمِ      يہيں     نے     مالئک     لہرايا       شہادتii   پہلی    يہ   کی    آغاز     کے     اسالم

  دت

   تھی  ضرورت   کو  محمد  بھی   پر    ياں       کیii     ازلی     نورِ      بنی     واہیگ     غار      يہ

  کیii  علی

  

ii     علی      گلستان      کا      الہی      اسرارِ        ہے     علی     نگہبان     کا     رسالت      الريب

  ہے

ہےii   علی     احسان     کا     هللا     پہ     اسالم       ہےii    علی      عنوان      خير      سلسلۂ      ہر

ک   ابوطالب   پہنچا    بھی    فيض    يہ       سےii  عدو   کے   محمد   تھی   کی   علی    جنگ    کيا

  سےii  لہو   ے

  

عل    سلمان    نازشِ      نبی     فخرِ      ہے       ہےii  علی  ايمان   بھی  کا  محمد    دوں    کہہ    سچ

  ہےii   ی

   سامان   بھی   کا   منزل   کی  حشر    ہاں       ہے   علی  اعالن    کا   فتح    ہر    ميں    دور    ہر

  ہےii  علی

پس   کے   ابوطالب    تھی    اجل    شرمنده       سےii  گھر   اسی    ساری    نعمتيں    ہوئيں    تقسيم

  سےii  ر
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عل    ارمان    بھی    کا    مشيت    کی    هللا      ہےii  علی  انسان  وه    ہے    مالئک   رشکِ     جو

  ہےii  ی

عل  سلطان  کا  بستی   حسيں   کی   دل  اس       ہے   علی  ميزان    وه    کو    جس   کہے    قرآن

  ہےii  ی

  ميں  محمد  قلبِ   جو   ہے    پھول    وه      ہےii عطا  سے   والدت  کی  ان   شرف  کو   کعبے

  ہےii  کِھال

  

بھی  سمندر  کا  سخاوت  ميں    سجدے       ےہii   علی    بھی    صفدر    حيدرو     علی     جرار

  ہےii  علی   

عل   بھی   اندر   مرے   ہے   علی   بھی   باہر       ہےii  علی  بھی   پيمبر  نفسِ    کہ   ہے  شان    يہ

  ہےii  ی

عل  ہے   ڈھال  ميں   پيکر   کے   نور    اک      حيدر    علی    ہے    پاَل     ميں     پيمبر     آغوشِ 

  حيدرii  ی

  

ابوii     شانِ       مظہرِ        علی       ايمانِ        غالب   مرا   موال    پہ   فرعون    کے    دور    ہر

  طالب

 ہے  کا   محبت  کی  ان    ولی    ايک    ہر       مطالبii  و  معانی   پہ    در    اس    ہوئے    عاجز

  طالب 
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عل  ہے  حفاظت   کی   قرآں  کہے    قرآں       سے    علی    ہے    واليت    عشقِ     سلسلۂ     يہ

  سےii  ی

 ٭٭٭

 

 حسين ميرا حسين تيرا حسين سب کا 

 

  مرثيۂ نو

)١(  

 صفدر ہٰمدانی 

مر  رات  سياه  جيسے   بھی   ميں  دن       طرفii  چاروں  مرے   حاالت  صورت   عجب  اک

  طرفii چاروں  ے

  مرے  آيات  ہيں   غلطاں  ميں   خون       طرفii چاروں مرے  سوغات   کی  الشوں   کفن   بے

  طرفii چاروں

کوئ   پھول  کيوں   پہ   شاخ   کی    فکر       نہيںii  ملتا   سخن   موضوعِ   کہ  ہے  کيا   برس   اس

  نہيںii  کھلتا   ی

**  
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  معذور   سے    لکھنے    قلم    جب       لکھوں  کيسے  ہے  چور    مرا    سے    زخموں    جسم

  لکھوںii  کيسے   ہے

ک    ہے     جمہور     وعدۀ    يہ     ظُلم       لکھوںii  کيسے   ہے   دور   بہت    سے    مدينے    دل

  لکھوںii   يسے

ان   ہی   اپنے   ہم  ہيں  سکتے   نہيں   پڑھ      کياii   کو    اسالم    ◌ِ     لم    عا    ہوا    بتالؤ     کوئی

  کيا  کو   جام

**  

    کرنے    لگے    ميں    دعاؤں    اب       مايوسیii  عجب   ہے   لکھی   پہ    چہرے    کے    وقت

  مايوسیii   طلب

سب    ايک    فقط     کا     ملت     مرگِ       مايوسیii   عرب    سارا     عجم     زخم     ہی     زخم

  مايوسیii   ب

 تابوت    مری    مقيد     افکار     روحِ        ہےii  ميں   طاغوت    پنجۂ   مرا    کا    صديوں    فخر

  ہے    ميں   

**  

ب  ليئے  اس ہيں ميں پنجے کے  موت       سبii ہيں خاموش پہ ظلم اس   جو  ہے  کيا  مصلحت

  سب ہيں  ہوش  ے

مد   يوں   ميں  طاقت   نشۂ    حکمراں       سبii ہيں  نوش  مے تو  کو   کہنے  يہ  ہيں   پيتے   خون
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  سبii  ہيں   ہوش

چ    ولہ    کتنا   بھال    اور     زميں     يہ       ہے   چاہتی    عدو    تيغِ    يہی    جائے    بجھ    پياس

  ہےii   اہتی

**  

ج    کی     انکار     سامنے     کے     جبر       ناپيدii   نصرت    جذبۂ    کہاں    ہو    حق     نصرتِ 

  ناپيدii   رات

مح    سے    محمد    آلِ      يہ     تو     حد       ناپيدii  نفرت    سے    ظلم    اور    کا    مظلوم    ذکر

  ناپيدii   بت

ايوا   مگر  روشن  گئے    جل    تو    شہر       آجii  ہے    سامان    کا   تخريب    پہ   جمہور    نامِ 

  آجii  ہے  ن

**  

ہ   آنکھ    اور    ہوا    ساکت    جسم       ہوئیii  چھائی  فضا   کی   دہشت  ديکھئے    طرف    جس

  ہوئیii  پتھرائی   ے

   ہے   سے   سائے   ہی   اپنے    روشنی      ہوئیii  رسوائی   کہ   ہے  باقی  يہ  احساس   نہ    اب

  ہوئیii  گھبرائی

دي    قلم    کا    مورخ    کو    ضميروں    با       ہيںii   ديتے   جنم    کو   يزيدوں    حاالت     ايسے

  ہيں    تے
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**  

قل   انگڑائی  تو   جائے   بڑھ    سے    حد       ہےii  ليتا    جنم    ظلم    ہاں    سے    خاموشی    اسی

  ہےii  ليتا   م

  علم    ميں   ہاتھوں    پھر    صبر    فاتحِ        ہےii   ليتا    قسم    کی    رحماں    ورۀس    قلم     اور

  ہےii   ليتا 

چمک  تار   شبِ   کہ  ہے   يہ  تو    سچ       ہےii  اٹھتی   مہک  کی  گالبوں   سے    پسينوں    اب

  ہےii  اٹھتی   

**  

چ    مرا    آنکھيں    ہوئی    روشن     فکر       روشنii  شعلہ    کا    تطہير    ميں    تار    شبِ     اس

  روشنii   ہره

ا    ايک    ہر    ليئے    کے    حق    اہلِ        روشنii  جذبہ  ہے  آتا   نظر   ميں    آنکھوں    صاف

  روشنii  شاره

مح   ہيں  جالئے   کے   دل  سے   خون       چراغii کے ہجرت ہوئے روشن   ميں   تار   شبِ    اس

  چراغii کے  بت

**  

محب    ہے    لگاتی    جو    محبت     وه       چراغii  ہے  جالتی    ميں    ہواؤں    جو    محبت    وه

  سراغii   کا    ت
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خو   ميں   شبير   ◌ِ     عاشق    دلِ     وه       داغii ہوں  کے  مودت جوں   روشن   پہ   سينوں  ماتمی

  باغii  کا   شبوؤں

نظ    معراج    بھی    کی    محبت    پھر       ہےii   جاتی    بکھر    جو   محبت    يہ    ميں     کربال

  ہےii  آتی    ر

**  

     لگيں     چمکنے      ماہتاب      مثلِ        گہرii  و  الماس   بھی  سنگ    لگيں    تو    محبت    ہو

  سحر     ُرخسارِ 

    آغاز    سے    عجز    قلم     اور       قمرii و  شمس پڑھيں  کی حيدر ميں شان ميں شان منقبت

  سفرii   اپنا    کرے

ق   بھی  پہ   نيزے  جو   ہے  محبت    يہ      پڑھےii سلطان   کا  وقت   ہر  جو   ہے   آيت  وه   يہ

  پڑھےii  رآن

**  

  کی   جس   بجھے   کہ   محبت   وه       اساسii  ليجے   کہہ   کی   صبر   جسے    کہ    محبت    وه

  پياسii سے  نيزے  فقط

   جو    ميں    حقيقت    کہ    محبت    وه       لباسii  کا   شہادت  ہے   پہنے  جو    کی    محبت    وه

  شناسii  قرآن

س     کو      حقيقت      والی      کربال       ديکھے   جلوه   وه    جو    ہو    فنا    ميں   محبت    اس
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  ديکھےii    راپا

**  

س    و    ارض    حدِ     کو    اس    صوفيا       ہيںii   کہتے    قضا     کو    محبت     جذبِ      فلسفی

  ہيںii  ہتےک   ما

خدا    کو    محبت    والے    علی     ہم       ہيں   کہتے    سزا    کی    جينے    اسے    والے    عشق

  ہيںii   کہتے    

ق  يہ  پہ  ہونٹوں   کے    شبير    کے    آ       بنےii  ايمان  تو   جائے   اتر   جو   ميں  دل  کے  ُحر

  بنےii  رآن

**  

  عصا    کے   موسیٰ     پہ    داؤد    نطقِ        بھاری   پر  داا  و   ناز    ہر    جو    ہے    محبت    يہ

  بھاریii  پر   

 سما  و   ارض  نہيں  بھی  يہ   غلط    ہاں       بھاری    پر    قبا    کی    فقيہوں    پہ    شاہی     تاجِ 

  بھاریii  پر 

  نور   اک   پہ    ماتھے   کے    صبح      کیii  اس   گواہی  گی  ہو    دن    کے    حشر    معتبر

  کیii  اس  سياہی

**  
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   دبير    و    خيام    و    حافظ    و    خسرو       رومیii  و  انيس   و    شبلی    و    مومن    و    غالب

  سعدی   و 

رئي    و    مسيحا    و    ذوق   و    ُکشتہ       کلبیii  و  جنيد    و    عطار    و    فردوسی    و    جوش

  مصحفیii  و    س

  کی    لفاظ    ا    ہی    کو    محبت    اور       لکھاii  محبت   لفظ   ہر  نے    جنہوں   ہيں    وه    يہ

  لکھاii  طاقت

**  

َملَ   پہ  جس  در   وه   ہے   محبت    يہ       درود  مثلِ    پڑھيں   بھی   فرشتے    کو   محبت    اس

  بسجودii  سر   ک

پ    کہ    ہے    تقاضہ    کا    محبت    اس       مشہود    شاہد    کہ    اعجاز    يہ    کا     محبت     اس

  حدودii  ابندِ 

ح    کو    هللا    پہ    عرش    يہ    تو    سچ       کياii   اعالن    جو    کا    شہادت    نے   محبت    اس

  کياii  يران

**  

شہا  جو  روشن  ہوئے  ميں    کربال       چراغii  کے   اطاعت    اعجاز    ہے    کا   محبت    اس

  چراغii  کے   دت

شر  وه   دے   بجھا  تھا   پہ  در   ظلم       چراغii  کے  محبت   ہيں   جالئے  اپنے    سے    خون
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  چراغ  کے   يعت

انک   سے   قرآن   معرکہ   سب    کا    سب      تھاii  کا   اغيار    جو    پہ    محبت    حملہ    بڑا    اک

  تھاii  کا   ار

**  

زمان     ساتھ     نہيں      شبير      ايک       نکلےii     بچانے     کو      محبت      والے      کربال

  نکلےii     ے

س    قرآن     وه    پہ     نيزه     نوکِ        نکلے   جالنے   سے   خوں  ديئے   کے    حق    نصرتِ 

  نکلےii   نانے

کرد  يہ  کے  محمد   آلِ    تھی    جنگ       ساتھii  کے   معيار   کے   صبر  تھا   معرکہ    کا    جبر

  ساتھii  کے   ار

**  

قياد   کی  جابر  و   ظالم   عمل    بے       خالفii  کے   جہالت   و   طاغوت   تھی   جنگ    کربال

  خالفii  کے   ت

م سے  ديں   سب   تھے   حاالت  ايسے       خالف   کے   شريعت   کام   اک   ہر  کا  حکومت   تھا

  خالفii کے حبت

 ميں  دشت   کفن   پہ    سر    کر    باندھ       نکلےii  بندے  کے   هللا   جو   کو   نصرت    کی    ديں

  نکلےii  بچے 
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**  

  کے     محبت     جيسے     لگا     يوں       نکلےii   پالے    کے    گود    لو    کے    زہرا    فاطمہ

  نکلےii   صحيفے   

ہو  سے    برہنہ    تيغِ     طرح    جس       نکلےii  بوڑھے  تو   نکلے  جواں    کے   بچوں    ساتھ

  نکلےii  شعلے  ں

   نظر    کے    آنکھوں     سامنے     کربال       جائےii  آ   ہنر   ذوقِ     ذرا    جو    اب    ميں    آنکھ

  جائےii   آ

**  

پ  يہاں   ہے   بھٹکتی    بھی    اب    تشنگی       ذره      ذره       ترا       محبت       مہرِ        کربال

  جاii  ہر   ر

تش  ہے  ساتھ   ترے    بھی   اب    کربال      تڑپاii   پياسا    پہ    خاک    تری    کا     زہرا     چاند

  درياii  نہ

سر   کی   صبر  يہ    ہے    اکسير    خاکِ        نشاںii  کا  مرقد  کی   ظلم  بال   و   کرب   بھی    آج

  نشاں   کا   حد

**  

تصا  تھا   سے    ستم    و    جور    طاقتِ       کاii  جس   تبسم   ہتھيار    تھا    کہ    اصغر    وه    ہاں

  کاii  جس  دم
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ماتم  ہيں   کرتے  ملک   و  جن  بھی  آج       کاii   جس    تکلم    خاموش    تھا    حملہ    بڑا    اک

  کاii جس   

اد    نے    بچے    کے    ماه    چھ    کيسی       ہےii   پائی    بقا    نے    تبسم    کے    اصغر     اُسی

  ہےii  پائی   ا

**  

  وه   کا    طاقت    کے    پياسوں    سامنے       ديکھاii  تماشہ   يہ  نے  فلک    ميں    غربت    دشتِ 

  ديکھاii  دريا 

ص  کو   فوجوں   وہاں   تھے  بہتر    يہ       ديکھا   ٹھہرا   کو   نبض  اور    کا    وقت    گھُٹا    دم

  ديکھاii  آرا   ف

   سے   خوں   راو  تھا  وقت   کا   عصر       لگاii   ہونے    گلو    و    تيغ    مرحلۂ    يونہی     طے

  لگاii ہونے وضو

**  

تصد  ہو    پر    بياں    کے   اکبر    ُحسنِ        شبابii  کا   تمدن   تھا    پيمبر    شکلِ    ہم    جو    وه

  مہتابii  ق

وه   اُتری   سے   عرش   پر   فرش       گالبii  خوشبوئے   تھی   رہتی   کيئے   اسکا  حصار   ہاں

  کتابii  کی  محبت   

ج    کو    اذانوں    حشر    تا   نے    جس       بخشیii   روانی    کو    تکلم    ئےدريا    نے     جس
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  بخشیii  وانی

**  

    يہی     ٹھہرا     کا     جنگ      نکتۂ       آوازii   کی    اذان    کی    اکبر    ميں    عاشور     صبحِ 

  آغازii    لمحہ 

يہ    آماده    تھے    کو    دينے    جان        راز  کا  جبر   کھاُل    کے    دشمن    لگے    چلنے    تير

  نمازii  اہلِ     اں

پ   جو    ميں    اکبر    سينۂ    سنان    اک      ہوئیii   سخت    بہت    پہ    محمد    آلِ     گھڑی     وه

  ہوئیii  يوست

**  

   نے   بچے   بھی   ميں   خواری  شير       خطابii  سے   يزيدوں   کا    اصغر    علی    اکبر    بعدِ 

  شبابii  وه  دکھايا

   کے   اصغر  پہ  ہونٹوں   گئے   کِھل       جوابii  يوں   سے   گلے  خشک   ديا   کا  ُحرمل    تيرِ 

  گالب رنگ   لہو

پ    فکرِ     مگر     قتل     کہوں     سچ       کياii   کو    اصغر    علی    بظاہر    نے    ُحرمل    خون

  کياii   کو    يمبر

**  
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ج   زناں   سينہ  ُکناں   نوحہ    طرف    ہر      پرii  انور  ُرخِ     نے    شہ    مال    شير    بے    خونِ 

  بشر   و  ن

ا   مادرِ     کہا    ميں    خيمے    کے    آ       پدرii  حيران   کی   معصوم  تھی    پہ    ہاتھوں    الش

  کدھرii  ہو   صغر

کو    بچے    ترے    نے    ناحق    خونِ        ہےii  آيا    ليئے    کے    ملنے    تمہيں    اصغر    علی

  ہے  مہکايا    

**  

کا    صبر    اور    پہ    ہونٹوں    تشنگی      شبيرii  تنہا   گئے   ہو   اب  ميں    وقت   کے    عصر

  شبيرii   دريا    

 ہے  تک   ابھی   کی   سانسوں  اسکے       شبير   آرا   صف    کے    ديں    بے    لشکرِ     سامنے

  تاثيرii  ميں   ہوا 

  آ    کو    تسنيم    و    کوثر    سی    شرم       ہے   لہراتی   سی   پياس  جس   کے   شبير    پہ    ُرخ

  ہےii  جاتی

**  

ا   نہ   ہيں   اکبر   نہ   عباس    نہ    اب       نظرii کی  شہ فلک  سوئے   ہے   ميں  وقت   کے   عصر

  پسرii  سا   صغر

  کا    محمد    ختم    نبی    آلِ    گئے    لُٹ       خبرii  يہ  ميں  ستم   دشتِ    گئی    پھيل    ڈھال    دن
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  گھرii  ہے 

    کی     قيامت     عاشور     عصر       لگیii  لگنے   بھنور   کا    سمندر    جوں    کربل    ارضِ 

  لگیii   لگنے     سحر

**  

نورِ     کا    فاطمہ    گيا     مارا    لب     تشنہ      هللا   انا    کہا    نے    ملک    و    جن    پہ    عرش

   iiنگاه  

محبت    پہ    بلندی    کی    نيزه     نوکِ       سياهii  تاريخ    گئی    ہو    زميں    سرخ    سے    خون

  گواهii   کا    

   بقا    کو    محبت    سے    ناحق    خونِ        ہےii  حاصل  صدا   کو    تالوت    معراج    کو    سر

  ہےii  حاصل

**  

قيا  روزِ     ہو    کہ    تھی    قيامت    وه       ُکناں نوحہ   فلک   اہلِ    اور  ميں  لرزے   زميں   تھی

  حيراںii  مت

ب  جو    کا    مشيت    سانس    گيا    ُرک       طوفاںii کا   غضب   تھا   جاری   ميں   ہول  پُر   دشتِ 

  قرآںii  کھرا

جي    لبی    تشنہ    ہوئی    موت    کی    جبر       گئیii  جيت    نبی    آلِ     پر    گئے    ہو    قلم    سر

  یگئii   ت
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**  

دھن   کی   محبت   وه  پھيلی  سو   ہر       ہےii  بھی   آج   چمک  ميں   سورج   کی   شبير    خونِ 

  ہےii بھی  آج   ک

دھمک   ميں  سالطيں    قصر    کربال       ہےii بھی آج مہک ميں ُگل اک   ہر  کی  اصغر   خونِ 

  ہےii  بھی   آج   

ديت  مسل    ميں    پاؤں    کو    تخت    کربال       ہے    ديتی    بدل    کو    کثرت    و    قلت    معنیِ 

  ہےii  ی

**  

ر  کہو  يہ   سے   مکاں   و   کون    خالقِ        سحر   وقتِ    ہوا   کہ   صفدر  لو    روک    قلم    اب

  کرii  رو  و

لکھن    مرثيہ    علی    ابنِ     حسين    ديں       اََمرii   ہو    محبت    يہ    موال    ہوں   ختم    نفرتيں

  ثمرii  کا    ے

محب  لفظِ     سدا    ميں    سے    قلم    اس       لکھوںii  طاقت    کو    مظلوم    تو    توفيق    جو    ہو

  لکھوںii  ت

 ٭٭٭

 

 


