ے وه سجاد ناتواں
اجڑے چمن كو ل يك
گردن ميں بھاري طوق بھا هابھو ميں بيڑناں
گر گر كے ابھ رها بھا وه بيمار سارناں
ے بے پرده ب يب ياں
ب يدھے رسن ميں هابھ بھ
ے گذارا بھا
زين الع يا بے وقت وه كيس
اعدا بے جب كے شه كا بھرا گھر اجاڑا بھا

ے شبير كے پسر
ے وه ج باے بھ
ب يدل جل
ے راه پر
ے بچھابے بھ
بھي گرم ربت كا بٹ
ظلم و ستم كي گردشيں بھي موڑ موڑ پر
ّ
ے ه باے ند سير
ے تو درے ما برے بھ
ر كٹ
كچھ سوچ كر توں راه ميں ر بوے امام هيں
ساند ن ظر ميں آپ كے نازار سام هيں

آبے مدبنه ر بوے ه بوے ساه ذي وقار
وپران گھر كو دنكھ كے دل كو نه بھا قرار
ے دل كو بھام كے آنكھيں بھي اسك نار
ے بھ
كهٹ
ے سازوار
ے هم ب ھ
كس جرم كي سزا كه لئٹ
ے
ے بے نار هو گٹ
پردپس ميں توں لٹ گٹ
ے
در در كي كھاكے بھوكرے الجار هو گٹ

بھر شه بے روبے ر بوے س يانا جو دل كا جال
گ
لشن هووا بھا زهرا كا كس طرح ن باے مال
ے بے نڈھال
درنار ميں پزند كے هم سب بھ
چب يا بھا دل ميں دنكھ كے بنت علي كا جال
امت كا ميں امام بھا  ،بے كس غربب بھا
كس كو نالنا ه باے نه كوئي رقنب بھا

اصغر كو كوئي روئي بھي اكير كا بھا الم
ع ياس كي جدائي بھي نانا كا دل ميں غم
اك بچي كو تو ق يد ميں هي كھو جوكے هيں هم
ے سب كچھ هووا ختم
پردپس ميں توں لٹ گٹ
ے سكينه كے  ،ميں كچھ نه كر سكا
در چھين گٹ
ے ،كچھ نه كر سكا
آنكھو كے آگے ختمه جل

نانا سے جو ك يا بھا وه وعده ببھا دنا
نانا بے راه رب ميں بھرا گھر ل يا دنا
هر ظلم ساه دين بے هيس كر ابھا ل يا
جلتي زميں نه آجري سجده بجا دنا
وه ظلم هو رها بھا كه  ،دب يا الٹ گتي
جب زپر بيغ گردن شبير كٹ گتي
\

ے ب ے ك فن
سر بيزو نه شه يدو كه سالے بھ
ے اسكو سے پر نين
دل غم سے بھٹ رها بھا بھ
درنار ميں پزند كے بآے توں خسنه ين
زبنب كا سر كھال بھا ب يدھے هابھ از رسن
كيوں كر بتي كي ال نه توں ظلم دھ باے هيں
نازار ميں يئتمو كو در در بھرابے هيں

ے هے نه ب ياں
شيف الهدي كه لب سے جو شئٹ
كرب و نال ميں كيسي ق يامت هوئي ع ياں
آنكهو سے اسك ه بوے هے م يل م ظر رواں
ذكر خسين سے هے نه دعوت جو پر بهاں
داعي هے نه خسين كے شيف الهدي همام
ناقي تو ركھ يا ساه كو سدا ناري ذو ابت قام

