دل میں تیری صورۃ ہے برہان الہدی
ہر لب پے از فرقت سدا یا دمحما
ےتم کیوں ہوے ہم سے چدا
کہاں چل د یئ
اب یاد ککٍرے تمکو کہ تا ہوں سدا

حزن اذاب جواحني و فؤادي
و اسال دمعي مثل فيض الوادي
چرخ قضا کیسا ہے تیرا یہ ستم
تجدید ہر دن ہو رھا شہ کا الم

ہے یازہ بر یہ زخم فرقت دم یدم
ے انکا یام آ نکھیں ہوتی تم
ہی ں س ت ک
ج

ے رقم
لرزی قلم اور بس ک تا ا سئ

اسفا يردد لوعيت و سهادي
1

جب بھی تیرا یہ ع تدمشکل میں گھرا
ے گردن کو جھکا
تب یام تیرا ل تک
اور آنکھیں تم کر یاد تجھکو جو ک تا
پے سک ی قیں اس یات بر تب ہوگ تا

کہ"والءهم ذخري و كزني والذي
هو عديت يف حمشري و عتادي"
ایک سال تو بی تا نہیں یہ کل ہی بھا
کہ چرخ ،چزن شہ میں تورے دن رھا
اظہار ھم غم میں توں از ف قد شہا
ے کہا
فرط شجن بس چا تجا اْ سئ

بكت السماء علهي والدنيا معا
واجلن يف االهضاب و االطواد
2

ے میں کروں
اے سیف دیں اب صیر کیس
لے پے بسلی طرف روضت کہ چلوں
ک
ے ھتیوں سے چرہوں
اور تختیوں کو ا یئ
برتت پے رکھ کر سر یہ عرض کر ن ہی لوں

اين اعتصمت هبم ودنت حبهبم
وذخرهت للفوز يف امليعاد
بھا چزن میں جس وقت تورا یہ جہاں
اْس وقت ظاہر کرکے سمط دسم تاں
شہ کہ ج تازے سے بھرایا منھ کھاں؟
ے مؤمن یارھاں
بس چان لے اب کہئ

ال حتسنب اهلل يغفل امركم
واهلل
ے

3

للباغني

باملرصاد

وارث برھان دیں کہ ہیں عالی قدر
ے چلوہ گر
ہیں سیف دیں ظاھر بھی ا نم
صحت ھو جسم یاک شہ میں سر بسر
دعوت کو ایکی ہراداء بر ہے فخر
ک تا سان و شوکت سیفی ک تا ایکی قدر

نفسي الفداء الفضل العباد
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