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لذت مرگ
1
ذہن پر حول ارادوں کے سفر میں ہے ہنوز
تیری آئینگئِ ذات نظر میں ہے ہنوز
ہر دعا ہالئہ گرداِب اثر میں ہے ہنوز
ذوقِ اظہاِر جنوں دیدہِء تر میں ہے ہنوز
وقت جامد سا ہوا جاتا ہے رفتار کے ساتھ
حوصلہ ہے کہ بڑھا جاتا معیار کے ساتھ
2
ذوقِ تسکین کی وحشت کہ بڑھی جاتی ہے
سو لکھی جاتی ہے سو بات پڑھی جاتی ہے
لہر پر لہر عقائد کی چڑھی جاتی ہے
روز اک صورت تکوین گڑھی جاتی ہے
تازہ اقدار کے بازار سجے جاتے ہیں
طاقچوں پر نئے افکار سجے جاتے ہیں
3
کہیں بنیاد پرستی کہیں بے بنیادی
بالہ دستی کہیں نسلوں کی کہیں نسل کُشی
ن کہیں بے راہ روی کہیں راہوں کا تعی�
کہیں قدروں کی حمایت تو کہیں بے قدری
الکھوں دوکانیں ہیں اور سب پہ خریدار بھی ہیں
ان میں کچھ لوگ حقائق کے طلبگار بھی ہیں
4
وہ حقائق جو نگاہوں کو تماشہ دے دیں
پئے تسکینِ سماعت کوئی قصہ دے دیں
ُپر جنوں سر کے لئے پھر کوئ سودا دے دیں
ہوں جو مغرور جبینیں انہیں سجدہ دے دیں
راِز سربستئہ تکوینِ جہاں کھل جائے
پئے اظہاِر مناجات زباں کھل جائے
5
نور کی شہِر ضمائر سے ہو جاری طلعت
ہو عطا خود نگروں کو یہ خصوصی خلعت
صاحِب احسنِ تقویم کی جانب رجعت
ملے سرکار کے نقِش کِف پا کی رفعت
عمل و فکر سے والشمس جبیں راضی ہو
تیرے بندوں سے وہ معراج مکیں راضی ہو
6
جس کی زلفوں کی بال لیتی ہو ہر شب
  واللیل
جس کی ابرو کے اشاروں پہ رہے وقت کا سیل
انبیا جس کو سِر حشر پکاریں سرخیل



جس کی ٹھوکر میں زمیں، شمس و قمر ہاتھ کا میل
اس سے لیں عشق کے اسباق، عرب ہوں کہ عجم
اور مودت کے بھریں طاق، عرب ہوں کہ عجم
7
خانئہ ُزہد میں تقوٰی کی عماری اترے
سجدہ محصول ہو اور مالگزاری اترے
دِر معشوق پہ عاشق کی سواری اترے
ہر عمل بارکِش طاعِت باری اترے
بندہ سجدے میں اگر ہو تو خدا مل جائے
اور سو جائے تو خالق کی رضا مل جائے
8
ہو جو مزدور تو مزدور ترا کہالئے
اور حاکم ہو تو احکام ترے بر الئے
ایسا رہبر کہ فقط راہ تری دکھالئے
کردے جو موم دلوں کو پھر انہیں پگھالئے
نسل درنسل ہدایت رہے انساں کے لئے
راہ ہموار کرے منزلِ یزداں کے لئے
9
راسخ العلم بھی ہو وقت کا سلطان بھی ہو
حاصلِ آیئہ تطہیر بھی عمران بھی ہو
اہلِ دل کے لئے ا�ّ کی پہچان بھی ہو
پیروی اسکی ہو ممکن کے وہ انسان بھی ہو
حاصلِ جوہِر عرفان رہے اسکا وجود
دہر میں بولتا قرآن رہے اسکا وجود
10
اسکو ہر گام پہ حاصل رہے نصرت تیری
ہاتھ اسکے ہوں مگر ہاتھوں میں طاقت تیری
اسکے سجدوں سے ہویدا رہے رفعت تیری
لوگ دیکھیں اسے، ہو جائے زیارت تیری
بندگی اسکی خدائی کا اثر دینے لگے
ہر دعا اسکی ہو مقبول ثمر دینے لگے
11
جب نبوت کو گواہی کی ضرورت ہو وہ آئے
گرد احمد کے وہی قلعئہ آہن بن جائے
مثل ہارون اسے مرسلِ اعظم بتالئے
ایسا بے مثل کہ جسکی کوئی تمثیل نہ پائے
اے خدا تیرے نبی کو ہے ضرورت اسکی
ناگذیری ہے رسالت پہ شہادت اسکی
12
اس طرح حق نے پیمبر کی دعائیں سن لیں
اپنے محبوب کی پر درد صدائیں سن لیں
نمئی عارِض معشوق کی باتیں سن لیں
دل سے اٹھیں جو محمد کے وہ آہیں سن لیں
پئے تسکین محمد کا وصی بھیج دیا



اپنا آئینئہ اوصاف علی بھیج دیا
13
تب کہیں جا کے ہوا کاِر رسالت جاری
دم کے دم ہو گیا دریائے ہدایت جاری
قریہ قریہ ہوئی نفسوں کی طہارت جاری
عربوں میں ہوا احساِس شرافت جاری
جستجو جن میں تھی وہ صاحب ایمان ہوئے
مصلحت کوش تھے جو صرف مسلمان ہوئے
14
کوئ سلمان ہوا کوئی ابوزر نکال
ہو گیا کوئی بالل اور کوئی قمبر نکال
کوئ حمزہ نظر آیا کوئی جعفر نکال
ہو گیا کوئی زمرد کوئی پتھر نکال
یہی پتھر نما انسان منافق کہالئے
یہی قرآن کے الفاظ میں فاسق کہالئے
15
آستینوں میں پلے سانپ کی صورت یہ لوگ
اپنے سینوں میں دبائے تھے کدورت یہ لوگ
کلمہ گو ہونے لگے حسِب ضرورت یہ لوگ
چشم دنیا کو لگے دین کی مورت یہ لوگ
چشم سرکار دو عالم انہیں پہچانتی تھی
انکے منصوبئہ پوشیدہ کو بھی جانتی تھی
16
یعنی مستقبل اسالم پہ تھی انکی نظر
کن منازل کی طرف قافلہ ہے گرم سفر
کتنی دشوار ہے آگے کو ابھی راہ گزر
کون تیار ہے دینے کے لیے خون جگر
ابھی قربان گہہ کرب و بال باقی ہے
لب مرسل پہ ابھی ایک دعا باقی ہے
17
اس دعائے دل مرسل کا ثمر ہے شبیر
جسکے سائے میں ہے ایماں وہ شجر ہے شبیر
وجہہ بالیدگیء سمع و بصر ہے شبیر
نرغئہ شام میں یثرب کا قمر ہے شبیر
اسکے چہرے سے ٹپکتا ہے مشیت کا جالل
چھوٹ سے اسکی منور ہے شریعت کا جمال
18
ہے جالل اسد ا� کی پہچان حسین
امتیاز حق و باطل کا ہے میزان حسین
جس میں ملفوف ہے اسالم وہ جزدان حسین
نہیں تفسیر کا محتاج وہ قرآن حسین
وہ صحیفہ ہے کہ جس میں کہیں تمثیل نہیں
کوئ منفی کہیں گنجائش تاویل نہیں
19



فکر محکم دل سرور کا ارادہ محکم
جانی بوجھی ہوئی منزل ہے تو جادہ محکم
ہر نفس عادل و سنجیدہ و سادہ محکم
عہد طفلی میں بھی کچھ یوں کیا وعدہ محکم
وقت بھی سہ نہیں پایا ہے گرانی جسکی
اب بھی تازہ ہے ہر اک لب پہ کہانی جس کی
20
وہ کہانی جو دکھا دیتی ہے حق گوئی کو راہ
وہ کہانی جو عطا کرتی ہے ایماں کو پناہ
جس کے سن لینے سے ملتی ہے فقیروں کو بھی جاہ
جس کی تکمیل پہ ہر لب سے نکل جاتی ہے آہ
آؤ مل بیٹھیں وہی قصہ سنایا جائے
آؤ پھر اپنے ضمیروں کو پکارا جائے
21
آؤ تیار کریں فرش عزا بیٹھ رہیں
ہاں کریں مجلس شاہ شہدا بیٹھ رہیں
رکھ کے ذہنوں میں غم کرب و بال بیٹھ رہیں
چھوڑ کر سارے امور  آؤ ذرا بیٹھ رہیں
سوچیں کیا اس غم بیدار کے حقدار ہیں ہم
سوچیں کیا اس کے عوض حامل کردار ہیں ہم
22
کیا فقط اشک فشانی و قمع نوحہ و بین
کیا یہ تقریریں، یہ زنجیریں یہ شور اور یہ شین
کیا یہ ماتم کی دھمک نالئہ صدہائے حسین
کیا یہ بخشیں گے دل سیِد کونین کو چین
کیا رہا مقصِد قربانی شبیر یہی
کیا دعائے دل زہرا کی ہے تعبیر یہی
23
نہیں زہرا کی دعا اس سے سوا مانگتی ہے
باِب علم اپنے عزیزوں پہ کھال مانگتی ہے
ہم کو کردار میں دنیا سے سوا مانگتی ہے
ہم سے کم تر کو بھی راضی بہ رضا مانگتی ہے
ہم خطا کار ہیں راضی بہ رضا ہوں کیسے
ان سے معصوم کا معیار دعا ہوں کیسے
24
جاننا ہے تو چلو کرب و بال چلتے ہیں
کر کے دم اپنے ضمیروں پہ دعا چلتے ہیں
ذہنِ خوابیدہ کو دے دے صدا چلتے ہیں
انہیں راہوں پہ کبھی حر تھا چال، چلتے ہیں
آؤ چل کر شب عاشور کا منظر دیکھیں
ناپے تولے ہوئے شبیر کے تیور دیکھیں
25
پیریئ ابن مظاہر میں جوانی دیکھیں
علی اکبر میں محمد کی نشانی دیکھیں



سیف میں سیقل عباس سے پانی دیکھیں
لب خاموش سے ترسیل معانی دیکھیں
ایک شب کیسے بدل دیتی ہے فطرت کا مزاج
ایک شب کیسے لیا کرتی ہے صدیوں سے خراج
26
کب جال روح کے آئینے پہ آ جاتی ہے
کیوں شجاعت چمن صبر کو مہکاتی ہے
کیسے گل کر کے دیا روشنی کی جاتی ہے
زندگی موت پہ کس طرح سے چھا جاتی ہے
موت بے شرط ہوئ جاتی ہے محکوم حیات
آج کی رات بدلنے کو ہے مفہوم حیات
27
زندگی نام ہے منزل سے گزر جانے کا
شوقِ وا رفتہ میں محمل سے اتر جانے کا
اپنے مقصد پہ سمٹنے کا بکھر جانے کا
زندگی نام ہے حق بات پہ مر جانے کا
موت ایسی ہو تو کیوں شہد سے شیریں نہ لگے
کیوں ہر اک زخم بدن کا گل رنگیں نہ لگے
28
امتحاں عقل کا اور طینت انسان کا ہے
مسئلہ مقصد تخلیق کے عرفان کا ہے
کثرت کفر کا اور قلت ایمان کا ہے
ہے سوال ایک جو انسان سے برہان کا ہے
کیسی راہوں سے گزارے تو گزاری جائے
ورنہ کس حال میں جاں موت سے ہاری جائے
29
موت کو قاسم خوش خو نے جو لذت بخشی
زندگی کو اسی لذت نے حرارت بخشی
روح انسان کو تنویر شرافت بخشی
پیکر زیست کو معراج شہادت بخشی
قید سے زیست کے مفہوم کو آزاد کیا
گویا ویرانئہ الھوت کو آباد کیا
30

کتنے مضبوط ہیں یہ گل بدنی کے پیکر
کوئ دیکھے تو یہ شیریں سخنی کے تیور
ہر جہت کھلتے ہیں ایمان و عمل کے جوہر
ناز فرزند پہ ایسے نہ کریں کیوں شبر
حوصلے قلع شکن قاسم ذیجاہ کے ہیں
کم سنی میں جو یہ تیور اسدا� کے ہیں
31
دست و بازو میں جھلک حیدر کرار کی ہے
خوش بیانی میں رمق احمد مختار کی ہے
بردباری ہے تو حسنین کے معیار کی ہے



پیروی غیض میں عباس علمدار کی ہے
ان کی یہ شان کہ میدان میں جب آتے ہیں
آن کی آن میں نو الکھ پہ چھا جاتے ہیں
32

ہاں مگر اذنِ وغا پائیں چچا سے تو بتائیں
لشکر شام پہ تلوار کا سورج چمکائیں
ہنر ضربت چورنگ کا مطلب سمجھائیں
ایک اک ضرب میں تاریخ کے منظر دہرائیں
طلب اذنِ وغا لے کے یہ مہرو پہونچے
قدِم شاہ میں یوں قاسِم خوش خو پہنچے
33
نم تھے رخسار مگر لب پہ تبسم رقصاں
گوشئہ چشم میں امید کے پہلو پنہاں
نامہ اک ہاتھ میں مضمون تھا چہرے سے عیاں
دیکھ کر حالت قاسم ہوئے سرور گریاں
چومی پیشانی کلیجے سے لگایا شہ نے
اور پھر پہلو میں تادیر بٹھایا شہ نے
34
بولے اے ماہ منور مرے اے لخت جگر
بھائی یاد آتے ہیں جب، جاتی ہے تم پر ہی نظر
تم سے ہو جاتی ہے تسکین کی صورت یکسر
اس لئے بھیج نہ پایا تمہیں مرنے کو مگر
بھائی نے کی ہے وصیت تو کسے چارہ ہے
جاؤ دل غم میں تمہارے مرا صد پارہ ہے
35
وقت تھا سخت مگر کام وصیت آئی
لو قدم چومنے قاسم کے شہادت آئ
گویا لیالئے قضا لے کے مسرت آئی
لے چکے اذن تو چہرے پہ بشاشت آئی
بولے شہ، جاؤ پھوپھی سے بھی اجازت لے لو
ماں سے مل آؤ، ذرا ان سے بھی رخصت لے لو
36
اے جہاں رخصت قاسم کا عجب تھا منظر
تھا جری خیمے میں اور شاہ کھڑے تھے در پر
آتی تھی خیمے سے رونے کی صدا رہ رہ کر
جیسے زاری کوئی کرتا ہو کسی میت پر
پردہ اٹھتا تھا مگر کھینچ لیا جاتا تھا
ماں کے سینے سے جری بھینچ لیا جاتا تھا
37
پردہ خیمے کا اٹھا قاسِم دلبر نکلے
شب کی آغوش سے گو ماِہ منور نکلے
دھوپ میں جیسے گل اندام سنبھل کر نکلے
جیسے بچہ کوئی گودی سے ہمک کر نکلے



ہو رہا تھا گلِ نرگس کا گماں آنکھوں پر
آبگینے سے چمک جاتے تھے رخساروں پر
38
خود سر پر نہ زرہ تن پہ نہ بکتر کوئی
نہ کماں دوش پہ موجود نہ خنجر کوئی
نہ سپر کوئی حفاظت کو نہ لنگر کوئی
دیکھ لے قاسِم ذیجاہ کے تیور کوئی
ظلم کی فوجِ گراں موم کی گڑیاں جیسے
رن ہو انکے لئیے بازیچئہ طفالں جیسے
39
سب فلک فرش کیئے اپنی نظر راہوں میں
دبدبہ، جو نہ فقیروں نہ شہنشاہوں میں
عظم چہرے پہ شجاعت کی چمک آنکھوں میں
خوِف جاں لشکِر کفار کے سرداروں میں
گود میں شیِر نیستاں کو اٹھائے عباس
برق َرو اسِپ وفادار تک آئے عباس 
40
بڑھ کے شبیر نے قاسم پہ دعائیں دم کیں
رن کی جانب مڑا رہوار بہ نازو تمکیں
شیر کے غیض نے لشکر میں جبینیں نم کیں
ہر طرف فوجِ جفاکار میں تیغیں چمکیں
فوجِ اعدا کی طرف قاسِم ذیجاہ بڑھے
سر جھکائے ہوئے خیمے کی طرف شاہ بڑھے
41
ام� فروا کی دعا لیکے وہ گلفام چال
سنگ و آہن کی طرف شہ کا گل اندام چال
نیمچہ تول کے شبر کا دل آرام چال
طرِف لشکِر شر موت کا پیغام چال
دیکھ کر قاسِم ذیجاہ کے تیور رن میں
شامیوں کو نظر آنے لگا خیبر رن میں
42
وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی ابرو وہی لب
وہی گیسو وہی شانہ تو وہی غیض و غضب
ہمہمہ حیدر صفدر کا وہی اور وہی ڈھب
شیر کی تیز نگاہی سے کٹے جاتے ہیں سب
چیر کر ساری صفیں قلب میں در آئینگے
ایسا لگتا تھا کہ لشکر کو نگل جائیں گے
43
دیکھ کر قاسِم ذیجاہ کو لشکر سمٹا
ہمہمہ دیکھ کے یہ شمر نے ازرق سے کہا
کمسنوں میں کہیں دیکھی ہے یہ جرآت یہ ادا
کیا کھڑا تکتا ہے منہ ہاتھ میں تلوار اٹھا
شرم سے ازرقِ شامی کی جبیں بھیگ گئی
غیرت امڈی، تو تکبر کی جبیں بھیگ گئی



44
بوال کیا خبط ہوا جاتا ہے تیرا بھی حواس
خوف نے چھین لیا تجھ سے شجاعت کا بھی پاس
اک تو نو عمر ہے اس پر ہے کئی روز کی پیاس
حملہ میں کرتا اگر سامنے ہوتے عباس
پہلوانوں میں رہا کرتا ہے چرچا میرا
لے کے سر اسکا ابھی آتا ہے لڑکا میرا
45
اذن پاتے ہی بڑھا ازرقِ شامی کا پسر
سر پہ تھی خوِد سیہ اور جھلم چہرے پر
اک کماں دوش پہ اور ہاتھ میں نیزہ لیکر
نعرہ کرتا ہوا یکلخت اڑا گھوڑے پر
اور ادھر شیر نے رہوار کو مہمیز کیا
اسِپ تازی نے بھی کیا کام بالخیز کیا
46
قبل اسکے کہ وہ نیزے کی انی لہراتا
داِد فن پاتا ذرا نیزہ زنی دکھالتا
حملہ قاسم پہ کوئی آن شقی کر پاتا
اس سے پہلے کہ وہ بدبخت جری تک آتا
نیمچہ چمکا، کٹی ڈانڈ گرا نیزے کا پھل
پلکیں جھپکیں نہیں مرکب نظر آیا کوتل
47
شامیوں  نے جو یہ سرعت یہ صفائی دیکھی
ہاشمی طفل کی بےباک لڑائی دیکھی
نیمچے کی ہنِر سیف نمائ دیکھی
ایک بچے میں بزرگوں کی بڑائی دیکھی
دوسرا ازرقِ بدکار کا بیٹا جھپٹا
جست کی گھوڑے نے، اک آن کو ٹھٹھکا، جھپٹا
48
نعرہ کرتے ہوئے تلوار کا اک وار کیا
شیر نے وار کو تلوار پہ بڑھ کر روکا
جم کے رہوار پہ ہلکا سا دیا اک کاوا
ایک جھٹکہ دیا، بجلی کا ہوا دو کڑکا
الش مردود کی چورنگ نظر آتی تھی
شام کی فوجِ گراں دنگ نظر آتی تھی
49
جھوم کر گھوڑے پہ کہنے لگے یہ ابنِ حسن
شامیو دیکھ کے ہی سیکھ لو کچھ جنگ کے فن
پیاسے ہم ہیں، نظر آتی ہے مگر تم پہ تھکن
نہ تو جرات  ہے عیاں اور نہ شجاعت کے چلن
دو جواں کٹ گئے اک آن میں آہو کی طرح
میں نے بازو بھی ہالئے نہیں بازو کی طرح
50
وارِث عدلِ رسولِ عربی ہیں ہم لوگ



خاتِم حکم کی آیاِت جلی ہیں ہم لوگ
حق رسا دہر میں بس راِہ خفی ہیں ہم لوگ
جن کو کہتے ہو نبی، انکے وصی ہیں ہم لوگ
اب بھی لوٹ آؤ خدائے ازلی کی جانب
دعوت اب بھی ہے رسولِ مدنی کی جانب
51
وہ نبی جن کی محبت میں جہاں خلق ہوئے
فیض سے جن کے مکیں اور مکاں خلق ہوئے
دشِت بے جان میں بھی آب رواں خلق ہوئے
حد ہے تم جیسے بھی بد عہد یہاں خلق ہوئے
یا تو شر ترک کرو، مان لو، مومن بن جاؤ
ورنہ مجھ قلع شکن عزم سے آکر ٹکراؤ
52
کوئی کہتا تھا کہ ہیں چار جواں ازرق کے
ابھی مارے ہیں مگر میں نے فقط دو بیٹے
اور تم سب نے یہ دیکھا کہ کس آسانی سے
باقی دو اور کہاں ہیں کوئی بتالؤ مجھے
زندگی اور کچھ ازرق کی میں دشوار کروں
بھیجو ان دو کو بھی، اک آن میں فّنار کروں
53
سن کے قاسم کا سخن ازرقِ شامی کے پسر
جھپٹے دو سمت سے شمشیر و تبر لہرا کر
ایڑ دی قاسِم ذیجاہ نے گھوڑے کو ادھر
ہو گیا بیچ سے حملوں کے ہوا اسپ ُادھر
اک کا جوشن کٹا اور ایک کی گردن تھی الگ
فن تھا قاسم کا جدا سرعِت توسن تھی الگ
54
ایسے نظارے کسی جنگ میں دیکھے نہ سنے
نہ سنا چمکے نہ تلوار کا اک وار چلے
اور فقط مرکِب دانا کو اشارہ کر کے
دو پہلوانوں کو بے قتل کیئے قتل کرے
ایسے اطوار تو نسلوں کا پتہ دیتے ہیں
حیدری خون ہے دنیا کو بتا دیتے ہیں
55
لِب قاسم کے کناروں پہ تبسم کا کھچاؤ
دلِ ازرق پہ کیئے جاتا تھا ناسور سے گھاؤ
دیکھ کر فوج کو گویا ہوئے قاسم کہ اب آؤ
یا صدا دے کے کوئی ازرقِ شامی کو بالؤ
سن کے قاسم کا سخن ازرقِ مردود بڑھا
منتظر اسکی اجل تھی کہ وہ بے سود بڑھا
56
سامنے آگیا جب پیل، تو قاسم نے کہا
یہ جو الشیں ہیں انہیں دیکھ کے پہچان ذرا
چار مقتول ہیں، ہر ایک ہے بیٹا تیرا



کر کے نیالم چال آیا تو اپنی بھی حیا
آئی ہے تیری اجل سر پہ تو آجا تو بھی
ساتھ بیٹوں کے جہنم میں چال جا تو بھی
57
یہ سخن سنتے ہی ازرق نے لی کاندھے سے کماں
تیر چّلے میں وہ جوڑا کہ عجل مانگے اماں
پھل میں وہ زہر گال دے جو تنِ سنِگ گراں
تیر کے پر میں فسوں وہ کہ اڑے طائر جاں
دسِت قاسم سے ادھر برقِ تپاں جھول گئی
ہاتھ میں ازرقِ شامی کے، کماں جھول گئی
58
رنِگ رخ فق ہوا خفت سے جبیں بھیگ گئی
چھائ وہ خبط حواسی کہ چھپائے نہ چھپی
زعم رخصت ہوا ہیبت کی دہائی نہ چلی
خود پہ جھالیا تو ہاتھوں میں اٹھا کر برچھی
شیر پر باز کی مانند لعیں ٹوٹ پڑا
چار بیٹوں کا دبا دل میں تھا غم، پھوٹ پڑا
59
روکی نیزے پہ ادھر ابنِ حسن نے برچھی
آئی آہن کی کڑک، دشت میں بجلی چمکی
ہل گیا عرِش بریں، گاِو زمیں تھرائی
منہ پہ مردود کے چمکائ وہ نیزے کی انی
ڈانڈ ہاتھوں سے چھٹی ہو گئیں خیرہ آنکھیں
منہ کٹا، زور گھٹا، ہو گئیں تیرہ آنکھیں
60
غیض میں پیل بڑھا گرِذ گراں بار لیئے
زعم سب قوت بازو کا وہ مکار لیئے
حسرِت فتح لیئے، دیدئہ خونبار لیئے
بے حیا آرزوئے جنگ تھا زنہار لیئے
سرعِت برق ہے کم جس سے وہ ناگاہ ہٹے
گرذ کی زد سے ِادھر قاسِم ذیجاہ ہٹے
61
بار کی تعب ادھر اسِپ لعیں ال نہ سکا
زین پر ازرقِ شامی سے بھی سنبھال نہ گیا
اپنے ہی بار سے گیتی کی طرف آنے لگا
اس سے پہلے کہ وہ مردود زمیں تک آتا
نیمچہ جسم سے گذرا تو وہ جاں سخت گرا
ہو کے دو دشت میں اک اور سیہ بخت گرا
62
دیکھ کر ازرقِ شامی کی یہ حالت لشکر
اپنی کثرت میں ہوا جاتا تھا خود زیر و زبر
رعشہ طاری تھا ادھر فوج کے سرداروں پر
اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تبسم تھا ادھر
چند گام اور شہادت کا سفر جاری ہے



منتظر چشمہ کوثر پہ مرا ساقی ہے
63
شمر بوال، پسِر سعد یہ کیا ہوتا ہے
ذکر کیا پیادوں کا، سرداروں پہ بھی لرزہ ہے
فوج الکھوں کی ہے اور سامنے اک بچہ ہے
خود سر پر، نہ زرہ تن پہ، فقط کرتا ہے
تم کو حاکم نے تو سب حرب کے آالت دیئے
وعدہء عیش و طرب، ِملک و مواالت دئیے
64
کیا کہیں گے تمہیں سب اہل عرب شرم کرو
سب کے سب بھولے ہو کیا اپنے نسب، شرم کرو
دیکھو گن گن کے ذرا اپنے لقب، شرم کرو
مار پاتے نہیں اک بچے کو سب، شرم کرو
الغرض سنتے ہی تقریر یہ، لشکر پلٹا
نیمچہ تول کے لخِت دلِ شبر پلٹا
65
نیزہ و تیغ و تبر دشت میں لہرانے لگے
اصلحے جنگ کے میدان میں ٹکرانے لگے
چار سو غول ستمگاروں کے چکرانے لگے
فوج میں ماِہ حسن شام کی، گہنانے لگے
آرزو دل میں شہادت کی بڑھی جاتی تھی
فوجِ اعدا تھی کہ بڑھ بڑھ کے گھٹی جاتی تھی
66
نا گہاں تیر کمیں گاہ سے قاسم پہ چال
ہو گیا سرخ، حنارنگ، گالبی کرتا
گونج اٹھی دشِت بالخیز میں قاسم کی صدا
وقِت رخصت ہے مدد کیجئے آکر موال
نصرت حق پہ چچا میری وغا شاہد ہے
سرخرو میں نے کیا ماں کو، خدا شاہد ہے
67
استغاثہ جو سنا، دشت کو دوڑے شبیر
سر پہ اغیار کے برساتی تھی شعلے شمشیر
ایسا حملہ کیا لشکر پہ کہ بھاگے بے پیر
وہ قیامت ہوئی بھگدڑ میں، کروں کیا تحریر
خون سے گھوڑوں کے سم، الل ہوئے جاتے تھے
گلبدن دشت میں پامال ہوئے جاتے تھے
68
الش پر قاسِم گلگوں کے جو پہنچے شبیر
خاک اور خوں میں ملی پائ حسن کی تصویری
گرچہ صابر تھے مگر ہو گئی  حالت تغئیر
ایسے سن میں کہیں ملتی نہیں اس قد کی نظیر
لب پہ شبیر کے لب، سینے پہ سینہ آیا
پاؤں میت کا، نشاں دشت پہ دیتا آیا
69



الش قاسم کی دِر خیمہ پہ الئے سرور
ام فروا نے جو دیکھا نکل آئیں باہر
پشت سے زینب و لیلی نے سنبھاال آکر
کی رخِ قاسِم بےجان پہ حسرت کی نظر
بولیں، دل جیت لیا آپ نے میرا بیٹا
ہو گیا میری امیدوں کا سویرا بیٹا
70
الل، کیا دشت میں اس طرح جواں ہوتے ہیں
یوں کہیں شوقِ شہادت میں بھی جاں کھوتے ہیں
خاک میں ایسے گل اندام نہاں ہوتے ہیں
اتنے آرام سے صحرا میں کہاں سوتے ہیں
غم نہیں حق پہ لٹا تم سا خزانہ قاسم
ماں کو بھی جلد مگر پاس بالنا قاسم
71
جانتی ہوں کہ بہت دل مرا گھبرائے گا
غِم فرقت بھی جگر کو مرے برمائے گا
قید میں مجھکو مرا چاند جو یاد آئے گا
خونِ دل آنکھوں سے چہرے پہ اتر آئے گا
سرخ رو ہو کے تری الش پہ گریاں بھی تو ہوں
گرچہ صابر ہوں مرے الل، مگر ماں بھی تو ہوں
72
تاج، برماتی ہے اذہان کو اکثر یہ خلش
کیا جری بچے تھے اور کیسی تھی ماؤں کی روش
نصرِت حق میں وہ سبقت، وہ دعا، وہ کاوش
تشنگی، گلبدنی، خوں فگنی، اور وہ تپش
کربال مرکِز ایمان ہوئی جاتی ہے
حق نشاں دہر کا میزان ہوئی جاتی ہے
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