ُ

ُ

جب شمر نے جدا ك يا تن سے سر حسين

ُ

س يدان ياں خ يام ميں سب كر رهي تھي بين
نه آسرا تھا كوئي نه دل كو سكون و چين
ے وه نور عين
مابيں تالش كرئي تھي ا پن
ے نآے دشم ياں
ے كے لن
خيموں كو لو پن
هانے نه اهل پيت نه آتا هے ك يا زماں

آواز

خوف ياك

مالعيں

نكال

كر

هتھ يار اتھانے هووے نآے وهُتدُسير

ُ

ے هانے پبي كا گھر
شعلوں سے ج نالے لگ
فرتاد كر رهي تھي وه زپيب نه دتكھ كر

ُ

ے
اے تھائي ظلمران سے هم كو بچا پن
ے
ے صورت دكھا پن
ماں جانے ميرے آ پن

1

ے خو زتن الع يا شها
ے ميں حسته تن تھ
خيم
دشمن نے زخمي تھالے سے هے آتكو ك يا
ے كا دم رها
الغر تھا ايسا تن كه نه ا تھن
مس يد پبي كي لوٹ لي ف يدي ن يا دتا
نے اپتها نه ظلم نه صابر رهے امام
رب كي قضاء و قدر نه ساكر رهے امام

تانو سے خزانے كا لعيں نے ك يا سوال
ے دونو وه ميرے الل
نولي خزانے ميرے تھ

ُ

برچھي سے اتك كا ك يا سيته خو حسته جال

ُ

معصوم كا گال ك يا تير ج فاء سے الل

ُ

م
نوري كمائي عمر كي ق يل ميں لٹ گبي
تاقي هے ميرے تاس نهُگہوارنے علي

2

ُتھر شمر نے سكيته كے دو هاتھ كو تكڑ
ے زور سے بچي كے گال بر
مارے طما بچ

ُ
ُ
ے گ هر
ن

كانوں كو ا سك
ےُ چير كے خو لے ل

ُ

كرتا هوا يتيم كا هانے لہو ميں بر

ُ

نوں درد سے نكاري سكيته اے تاتا جاں
م ظلوم هے ن ياري سكيته اے تاتا جاں

ُ

ے
ے سے تاتا لگا پن
دچير كو اپبي ستن

ُ

ے
آغوش ميں سكيته كو اپبي اتھا پن

ُ

ُ
ے
عمو ميں اك يلي هوں يهاں جلد آ پن

ے
خواهر كو اپبي اے علي اكير ستتھا لتن

ُ

اس دم هے اتھي كرتال ميں تك ن يك غ يار
ديكھاُن فاب نوش اتك نآے هيں شه سوار

3

ے حسين نوں هر سو اتھي تدا
هيں آ گن
نآے هيں ميرے تاتا سكيته نے دي صدا
اصغر كو ميں نه ماتگوتگي تانو نے نه كھا
حسرت هے اپبي رخ كا هو دتدار بر يهاء

ے
كچھ نو خواب زپيب مض طر كو دبجتن
زخمي هے

ُ ُُ
سكيته شها مرهم

ے
نو كيجتن

ميں نو يہيں حسين ! نوں نولے وهُشه سوار

ُ

فرتاد كر رهي تھي سكيته خو اسك تار

ُ

ُحسين سے تا غرش نه نكار
اتھي سر
اے ميرے جدا نو هي هے نےکس كا مددگار

ُج ُ

نب

ے
كم هوا جاؤ ج فاظت كے وا سط

ے
جدمت ميں فرشته هوں حمانت كے وا س ط

4

رونے هوے امام نے اس دم اسے كها
خيت ميں سدھارے ستھي كوئي يہيں رها
كاپٹوں نه لے جلونگا ميں تا سام قاقله
ے هي فرشته وه نے هوش هو گ يا
نه س ت ن

آئ ي

تداء

كيرتا ساتاش اے

ملك

رونے كا خق ادا ك يا ساتاش اے ملك

5

